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En bilderbok? 

Det är en vacker försommarmorgon i Vattulandet. Klockan är vid 
paras fem, men solen har redan hunnit stiga en god bit på himla-
valvet i öster, och kasta bländande kaskader i Russfjärdeue 
vidsträckta vattenspegel. Rymden är blå, men några luddiga moln-
tussar hänger sig envist kvar borta vid fjällkedjan i väster. 
Det är vindstilla. Luften är ljum och värmen har lockat björk-
arna att släppa fram Sin skira försommargrönska. 

Vi skriver året 1805. 

Från den höga åsen i nordöst rinner byvägen ner som ett lergrått 
streck utför sluttningarna. När den når flitlandet möter byns 
glest utspridda gårdar. Tir blir hjulspåren talrikare och grun-
da vattengötar glittrar oom smycken i den leriga vägbanan. Den 
långeträckta bygatan skiljer sig obetydligt från de upplöjda te-
gar som omger den p = sidorna. Men den är ändock nEgot mer in en 
gångstig. 

Denna tidiga morgon ligger byvägen öde. Men folket i gi2rdarna 
är redan i full verksamhet. Vid ett uthus står en man i sliten 
skinnväst och klyver ved. En kvinna i grå vadmalskjol skyndar 
förbi pA gårdstunet och försvinner in i ett härbre. Längre upp 
i byn ljuder en hunds ilskna skal-I, när boskapen leda ur en grå 
oansenlig ladugård för att vallas ut pF betet. 

Aret 1805, sj-, fjärran, och ändå....! 

Strömeboken skall i fyra planerade delar presentera ett bildma-
terial som sträcker sig ända fram till vår egen tid. Det före-
faller kanske besynnerligt att börja serien är 1805, då ännu 
ingen kameralins riktats not människor och miljöer i ett svun-
net Ström. Den första bilden daterar sig kring 1850, men dess-
förinnan har mycket hänt son belyser samhällets utveckling. 
Det vore förfelat att låta detta material stå tillbaka därför 
att bilder saknas att illustrera texten med. 

"Layout" är ett annat ord för utformning. Strämsbokens nya lay-
out har ett enda mål, och det är att locka den ärade läsaren 
att ta del av dokument som i vanliga fall upplevs sam sviÅrtill-
gängliga. Materialet till boken har använts pi-,  ett fritt och o-
bundet sätt, och erges i bAde ny- och gammal stavning. Källor 
har uppgivits sparsamt för att ej tynga framställningen. 

Kan Strömsboken 1805-1880 väcka ett ökat intresse för hembygden, 
a2, har den fyllt sin uppgift. 

Yngve Nilsson 



b-r«Alieäyt 

VÅRA Pi GAR 
MYNTEN= 

RAKNEENRET: 

1 riksdaler i silver. 

1 riksdaler . 415 skalrear, 

1 skilling =1 runstycken, 

1 rdr = 1 rdr riksgäldssedel /rgs/. 

Rksgälds = flikogäldskontcrets sedlar. 

Tit huoijaii 1805 
År 1.805 den 29 april hölls arvsdelning hoa Bonden 
sakris Sakrisson och hustrun Marin Carlsdötter i 
Gärde och Ströms socken, emellan dess fem stycken 
barn, sönerna Sakris, Anders och Jonas myndiga, 
och närvarande, dottern Anna gift med Dragon Färm 
bägge närvarande, dottern Marin ogift, för vilka 
inställde sig efter begäran bonden Olof Andersson 
i Berget som vid delningen hennes rätt bevakade, 
tilla nästa Ting någon till förmyndare kommer att 
föreslås. 

Föret företogs och slutades om husets gäld efter faderns uppgift, som befanns vara Ett-
hundrade talg RD Riksgäldsmynt, vilken gälde sonen Anders som skall bebo hemmanet 
ger sig att betala; varfbre han uti Femmans lösen tillgodonjuter, de övriga av atlösen 
tag brodern broderslott och Syster syster lott. Vad föräldrarna kostat på de gifta bar-
nen såsom bröllops kost, undfk. nu  sonen Jonas och dottern Maria vardera en halv tunna 
korn, och ävenledes i stället för de andra fått i brud&vor undfår Jonas och Maria enko 
tillhopa, värde sju 1W Riksg41demynt. 

HEMMANSVÄRDET ENLIGT LAGA VÄRDERING AV DEN 2❑ NOVEMBER leaC 	1,33 riksdaier 16 skillin£ 
För4ldrarnas andel av egendomen upptaga vordet uti 1:4iksgndsmynt. 

En liten gl. kjettel w; 14 lod 
En glas flaska, 1 st sup gas 
En liten Ler kruka 
En gl ljus Lycka 
3 st Liar brukbara 
1 st plog järn, 1 st gl järn syna 
1 st ny öst skjälla 
1 g1 huggyxa, 2 st mullgräf 
2 st korn skjäror, en JEns g Järnskupa 
1 st Noriges gryta 
1 st fårsaxa, 3:ne nafwar 

TRXDKJÄRIL 

1 st rast, 1 st stortt kar 
1 st wattusa, 1 st sorp bytte 
1 st hank bytta, 1 st haf bytta 
3 at Lock byttor, en tenor 
4 at bunkar'  6 nt trj:g, en kagge 
1 st flaska, et ostkar 
3 at wrilskalar, 3:ne askar, 2 at koppar 
2 st Ektallrikar, et dtat stöp 

TRÄDWARX 

1 st xlädkista, 1 st skåp 
2 st sp'_nsr5ckar 
1/3 del uti wäfstolen 

1 at gl. riasel, en gl. s&11 
1 st El. brödkorg 
et par skecklar med järntNga 

SÄNGKLÄDER 

1 st fäll med täcke 
1 at ka1fskins hyien, gl. 
1 st hemgiort täcke 

SJOREDSKAP 

LO famnar brukbar nät 
1 st ngt i hemeiön gl. 

DIVERSE 

et brukbart Sltyg 
1 st Wif skjed, et par syark 
1 st gl. bord duk, 2 at nosar 

HUT OCH BOSKAP 

1 st Sto 18 3r glt. 
2 st mjölk kor, 1 st åra gl. oxe 
2 st gl. getter, 4 6t gl. f!:r 
2 st år killingar 

forts 

VARSEL 

hundar besitta mera av det sjät-
te sinnet än nkon annan skapad 
varelse. Om nikon li_gger sjuk och 
grdshunden gärna vill i'aldngs 
efter golvUljorna med huvudet 
mot dörreD, 	avlider den 

Om hundarna gLrna yrar utanför ett 
hem dir en sjuk Igger, sälkas 
slutet. 
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Ströms kyrka 
INVENTARIEFÖRTECKNING - LÖS EGENWM 

En kalk av silver tillika med pat&n som bru-
kas vid altaret. 

Dito en liten av silver brukad vid Sockenbud. 

En gammal mässhake av sammet. 

En miss-skjorta. En vin kanna och flaska av 
tenn. 

4 st ljusstakar 2:ne stora, 2:ne smärre av 
tenn. Dito en av malm med 2:ne pipor. 

Ett altar kläde av dräll med ett gammalt täc-
ke inunder, likaledes gammalt tryckt lärfts-
kläde ytterom. 

En ljusplt av mässing fram uti Koret. Ett 
bårkläde samt 2:ne kistor. 

Lappmarknaderne i Ström hafva 	 sett 
vid 7-1set, tlyi'rs- och Eath3ae mässotiderna, 
d. Föllin4719 Presterne d r sammankallat Lappar-
na. Af i:örm'nn cUtkommo endast Sundsvalls Bo-
er. De 119fva uttrnct Hertäsands Handlande un-
der den förev::nning, att stället blott -r en 
bytes ej eu Varknada-plats. Frostvikarne kunna 
ej komma dit, för isens osäkerhet efter Vass-
dalen. 

FÅLE BlTRI, AM: En vid namn Agnis i Näset 
lefvat i 1:, fviska tiden -
- varit i stort rop sEsom 
Profetissa och Undergörer-
ska - haft en Son, Stor 
Mila kallad, af Jättelik 
växt, som rest vida om-
kring och i;fven skon tid 
varit i Turkisk rngenskap 
men koanit hem p" den dag 
som modern rirutsagt. Ifr7n 
denne Nils härstamma cringe 
i Ströms Socken. 

ETT uusgu, 1845 

Den övriF7a egendomen delades barnen emellan uti jämngoda delar. 

Dottern Earins tillfallande lott. 

1 st tallrik af ten 
2 st d:o af Pj,stlin 
1 st litet stenfat 

.1.140JSAKER 

	

2 st, 	Ljar, et; liten jfr 
en TI. hur-:vx.2 

	

Et 	 st holskarwa 

TgIDKJ;2)"1. 
1 st ::ten ters, :st el. blodbytta 

	

st 	sorpbytta 

	

4 st 	tr 	en gnithytta 
i st rnFikbytta, 2 st flaskor 
3 st borkar, 1 st stäfwa, 1 st wrilkopp 
1 st ask, 2 st Ektallrikar 

SÄUGKLÄDER 
1 st rrakins fäll med täcke 

st kudd med dun 

NXTREDSFAP 
20 famnar bättre nät, 20 famnar sämre 

BOSKAPEN 
1 st miölk ko, 1 st 	kalf 
1 st gl. get 
3 at fjol-lam 
2 st fiolkillingar 

INFLUTNA PENNINGAR FÖR DE LOSTA PERSEDLAR 	1 Riksdaler 40 skillingar 

Egendom som tillfallit de 4.4.ra gifta barnen: 	TEN - 	hwar lott -16 (Skillingar). 
PESTLIN - på hwar lott -8. JÄRNSAKER - p hwar lott -21. TRÄDKJÄRIL - 	 hwar lott 1.1. 
SÄNGICLADER - p15' hwar lott -40. NÄTREDSKAP 	hwar lott 1.- (Riksdaler). BOSKAPEN 

pE hwar lott 8.12. 

LÖSTA PERSEDLAR 

',Indere last 1 st gl. T'kerilarfwa, 1 st gl. järnstör, 1 st ko-skjälIa, i st gl. storgryta, 
1 st D:o mindre, 1 st liten gl. fotpanna, 1 st tjäna, 1/3 del uti wäfstolen, 
1. st gl. Sältyg, 1 st liten slipsten, 2 st skackel tSgor. 



i 7 
Hö vördige herr Joktor och Biskou, Le-
damot av 1-,ge. Nordstjerne Orden, En av 
de 18. i Svenska Aliadeejee; 

u.  ock 
Plurimue Veneranum Consistoriun i 

Underskrivne Hemmans-Brukare J Ströms 
Finnmark anhAla i djupaste ödmjukhet 
att bliva förskonade för deltagande i 
Ströms Kyrkae föreseende Nybyggnad i 
anseende till deras fattigdom och av-
lägsenhet ifrn denna kyrka. Men om 
detta, som de befara, ej kan dem be-
viljas, är i lika ödmjukhet deras an-
IlL.dlan, att s dan kostnad i 
berörda kekrobyggnad, iii som dee kan 
belöpa sig efter amla korkans dimen-
sioner. 

Orsaken till denna deras vördeadefueeR 
stunda• 	att de, s'eo:. neeede i en 

ft:libyed, 	tli_ e e: ifr.  n deras 
socken kyrka, hava otrol.1e eUda L. de 
vinter och smetar, att dEr bevista 
Gudstjänsten och allramest vid stt fö-
ra dit sina Döda: varföre de ock 1=;n-
ge vart betänkte 	att söka högve- 
derbörl. tillsCnd, att f[ inviedkyr- 
kog.:rd 	närnare K11. Ett kapell av 
tr;: ij.ro de även i anseende till nara 
tillee',ng av skog, i sEnd att bygga: 
Varigenom de finge den Hugnadens, att, 
di det Vördiga Prästerskapet e Hammer-
dals Pastorat efter vanligheten dere 
griger om :,ret dem besöka, i ett Her-
ranom helgat Hus f dess Sal. ord av-
höra. 

Genom Höge Vederbörandes hulda nrsong 
Le; .e de och, ett fl-Luad:I:les, irer. girot 
t:: 	vederrelue, :;;ArlD2 eedT'- 
aj-30eree f njuta ordente. alde 
Tjännter och el- ir deree 	eeeee- 
nom flera Nybyeeen, putsset rdrkovra 
sig, b„:'' tia kunna lönn en Yane11'-Pre-
dikant: för vilken nu 1 förening :ii^ 
till hands, och kan utsynas, FrMst-
bords-iägenhet. Om Stället både för 
Kapell och Prästbord äro vi ense. 

Under avvaktan av höggunstigt Utslag 
framhärda att vara med djupaste vörd-
nad 

Aldre mjukaste tjenere 

Samtel hemmans bruk. i Ströms Finn-
mark 
s;', kallade Fl .sjö Boer 

genom Fele A. Burman 
efter FUllmagt. 

Högddirdigste R. Doktorn och Biskopens 
så ock 
Plur. Vener. Consistorei 

Deagon ö löst 	1 st gl. Klädkista 
Son Jonas löst 	1 st gl. kista 
Dragon Färm 	1 st gl. matspant. 
J.J.Löfström löst 2 at utslitne plog järn 
Erik Ersson Rudin 1 st fala 

DE FATTIGAS ANDEL 
	

30 ski:line. 

ned föreet3ende delning förklara vi oss samt-
liga arvingar nöjda det vi med v''Jra namn be-
styrker. 

Saktia Sakrisson 
Marin Carlsdotter 
Sakris Sakrisson ö 
Anders Sakrisson Back 
Jonas Sakrisson 
OLof Färm 
Olof Andersson, ombud för dottern Marin 

S:°•1unda vara efter överennkommelse delat och 
värderat betyga 

J.J.Löfström 
Lus Mattsson 

Att fattigas andel är betalt intygar 

Anders Ensson 

Som Bonden Zachris Zachriseon, med sin hustru 
Maria earlsdatters samtycke, överlämnat sitt 
Arve skatte hemman N:o 2 i Gärde, om ett och 
halvt tunni. Dragonhåll vid Egl. Jemte:ande 
Regemente till sina Söner Dragonerna Zachris 
ök', Anders Back och Jonas Zachrisson, att där-
om sig emellan, lottkista, till vilken ända la-
ga värdering . detta hemman den 21 sistl. Okt. 
för sig gitt, därvid det till Etthundrade Tret-
tiotre RD 16 sk. skattat blivit, samt förbe-
h5.11 om Föräldrarnas födoråd likaledes ut5 be-
rörda värdering införd och där till deras be-
skaffenhet står att inhämtas; varefter ena 
Brodern Zachris Uh genom skriftlig överenskom,- 
eelse under den 20 sistl. Nov. uppgtit sin 
rätt därtill '?et Brodern Back, sam i händelse 
lian skulle vinna hemmanet med ih:s lott för-
bundit sig erlägga Tio Rd. i avgång, utom dess 
andel i löse summan. 

Alltså blev den äskade lott kastningen verk-
ställd rel det sätt, att Dragon Back fick taga 
tv4, lotter, den förra :7. Brodern Oh:s räkning 
och den senare för egen, även sort nämnd: Hans 
Eriksson i Näset var av fadern Zachris Zachrie-
son anmodad, att för yngste sonen Jonas lotten 
taga, cE. hemmans besittningen förmedelst Dragon 
Dhs lottsedel tillföll Brodern Back. 

1 anledning varav och pli gjord ankallan Härads-
rätten prövar skäligt att skatte heort Gärde 
N:o 2 om Ett och ett halvt tunni. för honom nu 
första gången lagligen uppbjuda. 



Hårdvallshö 
avser sjhlvv::.xt 	 •kerrenar, hustomter samt 	ställen där marken jämnas 
til£ och man budel (rensar) undan kvistar och tran (skräp). 	detta s.lAt iordningställs 
en 1L;Elde (äng). 11$;:- en &.dan !ägde ger sämre skörd när den blivit för cammal, vänds tor-
vorna. Men för att jorden inte skall bli bruckenglrig (kri,:va ner gödsel) undviker man att 
hacka i myllan eller ta upp stenar. 

Om veren händer det att man först sr korn 	denna "vanning". I st, fall harvar man ej 
för att inte rubba torvorna för mycket. Man brer först ut lite gödsel, veden kornet 
och krattar ner det med en rafsa. Därefter tar man boss ur höladan eller foderboden och 
strör över. 

MÅLTIDER 
Elockan 3-4  fr:, 	152F3TJUNING 

4-6 fc LILLFPIMOST 

3TCP.F1=1T 

12-1 r 	UMIWN 

2-4 em EIDDAG 

6-7 em AFTOTUARD 

9 em KVÄLLSVARD 

BOTEMEDEL MOT ORSPP:.NG OCH 
SNUVA. 

Värm upp en gammal spinnrocks-
snälla som indränkts med gr-
dynga. DL den är tillräckLigt 
varm sitts den intill det on-
da rit varefter man bl:.seri,n 
den varna f. rdynz-nr::an mot 
a*.t. onda. Elt annat verksamt 
DoteLeee: -r att droppa brsit-
r7jU. 

Brstrjöl,1 droppas avse. 'n 
sr-L . arns näsor när de bl' t;:r.1.- 
ta. 

Om barnen vakna med variga ö-
gonlock droppas bröstmjölk i 
ögonspringan. 

Vid svr diarr4 intas 2-3 ty-
verb är (Tibast). Bären äro gif-
tiga och smaka som eld i munnen 
medan solen Kr uppe, men mista 
sir brinnande efter det solen 
F5 tt ner. 

JNDASVENE *VÅR Vål)CIEVAPE. TCSS.J. 
DASAFTA JÄR FREDASVER„ •AKN 11R-
DAN MAR ELINSA VER 1 

Mgndagsväder gör veckans väder. 
Torsdagsafton gör fredagsvader, 
-en lördagen har eget väder. 

BLY,UNA = blandni:ng av kärnmjölk och vatten. 

MALLVAYS = kams gjord pi: frön av 

GRAVMeRT = f-Lskrätt 

= 1-.ttet fjntr dir-t, mört och sCIsmakande 

SPARVAP = so!-,pa med n::rar.da buljong 

Bonden och hovinköparen Anders Andersson i Urde, 
f. 1770, försbljer: 

PRIMA HILLERSKINN, RÄVSKINN, MiRDSYINN O.DYL. 

Dessutom skogsvilt och ladugårdsprodukter. 

SIDEN OC}C SIDENBAND TILL LUVOR, MÖNSTRADE OCH SLM9., 
SILKE TILL RANDNINGAR 1 KLÄNNINGSVY 
SAMT 
STC9RE OCH •INDRE SIDENDUKU OCH SCHALAR. 

BOSKAPSSKOTSELN 
• ,...Apbs -LUtsein 	stor betydelse. Hästar uppföds 

-nrsUljning. 	sotcnaren har man djuren i fäbo- 
dar. Det 	vanigen barnen sona zeta, och ,Vrtill är 
de uppmanade att ,föra ordentligt, dvs. att noga akta 
slttern och räkna djuren en "god. jämnad" (ofta) sÅ 
att de kunna ge besked om var de sist sago alla dju-
ren, om det händelsevis skulle saknas nugot djur om 
aftonen. Ända tills helt nyligen har grisen plägat 
följa fik (boskapen). 

Man är tvungen att hålla ifiLhga fIr för att fil ull 
till kläder m.m. För att fti ut så mycket ull sor:11'63j... 
ligt klipps fPiren 4 gånger om gr. Ullen klipps pA 
hästen och väft (kort ull) vid juletid, mattiamässan 
och pl våren. 

För att driva boskapsskötsel tvingas man ta foder 
frLn skogen. Det som odlades vid erden räcker inte 
till. Bya2aget 62.r gemensayit de stora och mera av-
7=igsna myrarna* 1 närheten av grdarna har varje 
sin &Urskilda sifrtter. Vet är lnngt mellan slÅter-
platserna, och mycken tid och mycket arbete er t 
nr hemforsling av fodret. För att dryga ut fodret 
används .tfE;ng (tillskott) av asp- och röunskavvioseAt_ 
ris, stilgkviatar, granbarr och lav av torrgran frnn 
vedhugget. Även löv tas, men detlaräknas #511 ordi-
narie foderfångst. I huveln, dvs. tiden mellan vLr-
anna (vårbruket) och höanka (höskörden) tar man stut- 
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skav (bark I rullar). DA aspen löper, beger man aig 
till skogs och "löper skav", där det finna gett om 
stora aspar. Föret fälls ett par tr:id till underlag, 
och sedan fäller man .apar över dem. V. ligger 
den fria från marken. Med yxalt hugger man ringar med 
ungefär sex kvarters avstAnd och flänger av barken, 
rullar ihop den i s.k. tutar och stoppar omsås i b9-
da ändarna. Rullarna reses i flera varv runt amkrino 
en Ivan och bäcks övar med granris. S3 f3r de et ö-
ver sommaren och surna. P vintern färs de hem. För 
det mesta utfordras hästar med detta skav. Av detta 
foder blir de friska, starka och kirsläta. 

PI hösten, medan trädens bark ännu är ofrusen, ska-
ver man aspar med skavjärn, en kniv som man tillTer-
kar av en lia,med skaft i tig.da andarna. Detta skav 
förvaras i s.k. skavhus, som gir' kitta r 9-10 kvadrat-
alnar vida och 1-2 alnar höga. Marken täcks föret 
med grankvistar och sedan fylls '<ätten ned barkskev. 
överst 1gLgs (;rann is. Rönnen, som inte 	an  grov, 
skaver man med täljkniv. Rönnlagsnvhok n' rrinkvis-
tar blandat med agnar ti.11 en srl.a o.lir att bra och 
kraftigt foder för mjölkkor. 

0.1145,RNBROTT 

Innern Frostvikens församling träf-
fas älven att qvarnbrott, det in-
gen af sockneuiånneTL vinn'wersig 
yom, utan huggas dessa qvarnatener 
af strömsboer, som nedföra dem ef-
ter nämnd@ vattudrag, och sedan i 
landet försälja. Hvilken rörnios 
vore det icke, om ef.arne till des-
ne qvarnbari,., sjelfve arbetade p-
hudy,niAgen och nedforsaln, Dell ge-
nog denna n2a busisf:ren 

r,r åd utvUr5ur t 

SOCKENSTAMMAN Socken 8tUmmo :trotokol_ h:I:at =ad Str7';ItJ, nr-
samling i dess :Jacken Stuga den 7 maj 1809. 

Upplästes Alanäset- r apeL1 hors ho$ M.V. Consistori insinuerade ansöknings skrift 
andende bekommande av vin sUden ifrj.n Ströms Kyrka m.m. jämte V. Consistorilåteok, 
Communication Resolution - var över förklaring av församlingen skulle avgivas, den 
jacken Skrivaren Jöns LöfstrK.m i. tog isig att 9  f;ireamlinFens vähmar avfatta. 
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Upplbstes och granskades Kyrka- och fattfg Wikenskaperna, emot vars rikt2ghet in- 
Elen hade n.glot att. nkninna. 

3tio Ingen ordenti. Kyrko-vaktare har bUr ~it antagen och 	;:-J1.1 far doru:::_ 
bestämd. Och ville !"1irsanlin7en 1 1Lv befler HU hes n. n co:. 	2ö71 u•u. 
slutat, att s: nudaner ber J9M hit4 il:g skuTie 1.;;:r5Anvi.5tar 
varv. 

tio 
3 

 
Offrandet L kyrkan vid Brud folks 	 Barnador. ce 
Tvära och det förre betalas av varjt Brud par r,ed ;=4 Sh t 	- 
hopa med 12 B", som avLmnas nSr iy.gn:n7 tages P.:er Barh 

i.t a ; 	., H 	- 

r 

Församlingen fick före. tUlining att 1:Äa upphöra de sedefördärvande Trakteringarnm 
ve:1 Kyrkan, varvid enhälligt beslöts att dessa Trakteringar hädanefter skulle upp-
höra och !'digeer det Sexmunnen att hava nogaste uppsikt över verkställigheten här-
av samt genast för PrUsterskapet angivs ‹Prest härutinnan brytas - Om n.n.gon häremot 
bryter och anställer nj.gon TrakterSng, utom pr själva Bruddagen, dr. det eker Lpräst. 
g2:rden, skulle en jdan vara förfallen till En Riksdaler Banko böta till kyrkan och 
g till fattigkassan. 

Beslöts att Kyrkovärdes för sitt myckna besvär skulle allt detta 5r och sedan tills 
vidare njuta utom domspann g Tunna korn iii. av vinsäden. 

Banko = Riksens ständers sedel och skiljemynt. 

DOmSpanu = tiondes den, som 1'yrkel4;rdarna @rh:n.11er som betalning Fr r sin "t-la. 

vånEry:AwE 
Vid ny- eller kvartersskifte vExiar väderleken beroende pf m..7nens gng. Intrffar ny-
eller kvartersskifte /271 fm. om sommaren,e° blir det hett och torrt väder. Kr det vinter 
så blir det uppeh&lleväder men kallt ända till n4atföljande period. Som d[1, för sommaren: 
regn och fuktig väderlek. För vintern; blidare väder med snö. 

to 

5
to 
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Mem 
skall brytas (odlas). Man kör upp den med al (rder) och harv (trapinn). Det är ett sträv-
samt arbete att bryta :.ker. Man går samman i lag och arbetar. Sedan ställer man till bryt-
helg. Arbetet lättare em det avslutas med ett gille. 

Uern bes's tvt,  jr i rad med korn, och frr ligga i trde tredje .' ret. -kreta arets skörd, 
sor. ger det bästa kornet, karlas irtrlidan. Andra P.rets skörd kallas "halma" Ulker dBrhalm.- 
stubben sticker upp). ;ornet skärs med skära och en ganska 18ng halmstubb blir kvar EJ P- 
kern. Denn.. stubb p]Ale inte ner. 

74.avec ocEAs 	 Asitav, p ett svedjat omgde. ,ers för det mesta kör man hem ved och 
lirnner upp den p.  'att jn.rdstycke 	närheten ev :.rden och odlar sedan rovorna där. Om man 
v'_11 ha Jod skörd skr:' veden huggas rf ett visst datum. 

PROTEST 
De floste, om icke alla, kronofisken inrim Frostvikens capell-lag arrenderas af strUms-
hder, hviIka företaga t - 1 dessa en h;irst beavrlF• och L'ng resa, och d^r fTh-api:- 
la en tid ar 5 å ö veckor s  som kanske nyttrere användes hemma vid &t mera lönande jord-
bruk. Huru väl vore det icke, om desse fisken begagnades af Ltivrarne sjelfve, som bre-
devid Bine hemvist kunde ansa och skea denna K;ring 17.ed eget folk, utan ej. mycken td-
spillan.„ och hvarigenom denna vahra erhöll mera godhet och duglighet medelst en rigtig 
ans, än för närvarande vanligen linder, e fisken antager, under aommarvarmen, och under 
1,13ngre transport VII det valda qvarteret, en sags ftrruttnelse, innan den s'.1edes kan 
vederbft.:Leen ins.9.1ta2. C,apell-boerne, som bebo strUnderne af dess& flskevatn synes ve-
ra nYrnast ber''ttleade sjelfve, ,not viss .9f.s.Kft til Yongl. Kaj:t och kronan, nyttja 
desso 7. 9ken, ben vore vleseriren denna nrmon 	inhyggarne E Frostviken ett hanne 
drt 	vederil::rahdFs 14':rks'amhet och befordran til verkställichet. 

113ndelsmän 
hlIndland=2 besöker .bland socknen. Sml"rdingar brukar mUlja tilLbeheir till 

ssor: skyttlar., vHvskedar och spännare. Vgstgötar far omkrtng.  med glas, porslin 
och åL.cr.-rac!. Dalafolket, br!de karlar och kvinnor, ofta gifta par, Idkar kramhandel med 
varor av c:e mest skiftande slag. De Ciljer aloe dyvelstK.ck, fijärnes testamente, anis 
fänk•. Ibland :ven arsen9.k. Det är n.7:c•ot särskilt med dalafolket. De 	11.4, 41. och 
talnra. De skildrar Sventr och upplevelser fr: n sina handeisresor och talar ofta om 
Stockholm. WSterrnggatar E:r den mest trafikerade och Uventyrligaste Gatan, berjAtar de. 
Barnen v7gntar den' alltid med sp:i.nning _Mr den nj.•ckna grannlYtens skull. 3etare 	ock- 
å, därför att dalkullorna grna k75per deras insamlade tuggkr,da (snännk;',da). Friset för 
kj,dan lätt upptuggad, som dalkullorna önska sig den, är 3.5 sk. skolpundet. Det 	tr■r.  
tare en god handel, cg det finns gott om ktda. 

Upiagsplats 

D denna 	:-.1.fl5csne socken ut ,  :sfjUllene granskap saknar bröd, och :ännu ej känner de 
d:rbarLi förde? ar, sor Ilf;j,  inncg eget ogrde, vore det en oskattbar välgerning mot dess 
inv7:nare, at vUcke dess slumrande förarga, at Leda dem til upmärksamhet och uplyaninu om 
etme fördelar, at bana dem vä,T til yrken, som skaffar dem lifvets oumgängligante behcf: 
bröd, och som lifva• deras hop. för egen och afkomline-ars framtida bergaing. 

En i Hammerdahl eller Ström bestämd, och under en samvetsgran medborgares upsigt st Ud, 
uplagspiats af spannell, där desse vanlottade bänder finge allemna sina tiIverkade vahror: 
fisk, varnar, tegelstenar jemte det, kvad af boskanssköttseln ej tgr för eget bebor, 
orh i utbyte ert •:L säd, i1r ngot, 600 önskes af hvarje fosterlandets vän, och skal sä-
kert blifva et ifrdigt förem.7,1 nr Kotigl. Säilskapets upmärksanUt. 

Til vinnande af detta ända011, och för att vKeka flit, obtanka, arhetädrift och efterdö-
me, ertte tIllåtaG den önskan, at, ehuru afstAndet är stort och resan kostsam, nämndemän-
nen Kårten Pörsson och Jon Wassdahl kunde til ledamöter af sällskapet inväljas. 
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SOCKENSTÄMMAN 
Vr Socken Stäm= Protokoll galet med Ström:,  
församling i dess Socken Stuga 3 juni 1811. 

g 2. 	I anseende till några fast ännu fg., 
förekomna anledningar, insYlgo församlingenu 
Ledamöter vikten och nödvändigheten därav, 
att allvarsamma Inr7itt och steg borde tagan 
till förekommande av BrännvinsfkIrsäljning 
eller lönkrögeri, vilket i flera avseenden 
medföra högst skadliga och fördärvliga följ-
der; ,Ula vero därför eniga därom att an-
vända allt bemödande att förekomma berörda 
alavi. handel, samt att ingen skulle undan-
draga siar att anmäla den eller de till laga 
snavar 	kurds vara nog 1.kt sinnade (att 
samma handel idka). 

STRO•S INVÅNARE 

utmärka SiG 1<anske framför de flesta :,ock-
rars i landet med arbetsflit under de 15m-
ga vinteraftnarne; Skedår, kannor, stop 
föras derJfKn 'hit flere orter. En skön och 
varagtic fernissa, den de förstÅ tillaga, 
gifva dessa käril stort värde, och det vo-
re patriotiskt, at Lita denna konst, den 
de ena haml4g, komma til allmänhetens 
kunskap. 

FORHORS 
OCH 

PORBINDELSEN MED DEN YTTRE VÄRLDEN 

är ännu hägst ofullkomlig. Landsväg mot 
Eammerdal och astersund är bruten (1R1P). 

Den, som ha största nyttan af denna väg-
anläggning, är säkerligen kyrkoherden i 
Eammerdal, enär han ofta ha tjänateför-
rättninger i annexföräamlingen Ström.  Han 
äger också dispotionsrått öiver komminie-
terbostället härstädes, änskönt komminis-
tern själf får hålla Abyggnaderna delt-
as". 

Kyrkoherden i Rammerdal uppbär i arrende 
för bostället i vanliga fall 2 tunnor 
korn, 

COMMUNION 'SOK 

FOR STRÖMS FÖRSAMLING. 

irRAN 

ÄR I8a ni, 18/2. 

• 
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prantat vitt *roben 
"Hvead säliarnt 	Sochnen sig tifdragrt heNver" 

ix 143. Nybyggaren Arberg och hans hustru bägge af circa 30- rs ider, bwilka erSitsA 
säker upptäckt, som skedde förflutne blifwlt mördade i slutet af '212, sant de-
ras mindegrige Barn som Samma tid omkommit, kunna icke i Tabellen för r 1F13 upptaras. 

"Cch Jakob dro- till Succoth sch byEgde 
sis ett hus och .-torde hyddor 't gin bo- 
;̀:av" 	(1:2 	33-.7). 

ku,,de 	:u2vri trott sir se ehil- 
'sstrDtlo:. t"7' ders's },'A'text, or. 
tsrsd,:en den 25 jas_ 	2, d.- er' efter 

`ade .;tt den nybyr3arefa-
milj no:fl med sin boskap ocb allt s5.tthels-
gerEd befann sig rj vandring genom sko-
garna ovanför den stora. Flissjön för att 
bosätta sig högre upp bland fjnllen. 

Mannen var n4,Ta och 30 rr, axelbred och 
stark. Han sick framtböjd under tyngden 
av bördan ban bar rr° ryggen i en mes. 
Hans dräkt utgjordes av en trasig ylle-
skjorta, gr!'. lappade vadmalsbyxor ned 
bälte och knäspännen, gr.",  strumpor, en 
gammal hatt 	huvudet och n5verskorpj: 
fötterna. Hustrun bar den vanlisasocker-
torps'fknande 1.vinnon3sEan, svart tr1J 
techei 	var jft. 	lirr:,ct var 
bernes 1.7:14odrt 
=ens. De . tfU:jdes 3v tre barn: tv' 

et, :esse. 

"Tör att uppnuntra t:11 nybyggens anYjE- 
gande i fValtrakterna utlovas genom kung- 

plakaten av der. 27 sept 1676 och den 
3 sept 1695 följande för:gner: skattertt 
gratis, frälserätt, frihets:"r fr• skatt, 
✓ ta och andra skyldigheter. Genom kung-
liga brevet av den 8 juli 1695 bestEmdes 
denna frihetsrätt till 15 .1 r. Genom sedan 
utkomna kungliga förordningar hava frihets-
:ren ökats ';rida till 30 och 35 ,r11. 

;l0-1111  ull,• Y.. 	 s: go de sjön 1 
fjLrran, ::rar 	zi:nsande soa er stegel, 
liugande djupt ned mellan idel 95örka bern 
vilka ännu hade snö kvar i sina översta 
dälder. 

Björkskogen blev allt glesare, och de kom-
mo till en smal äng eller naturlig vall, 
på vars ena sida reste sig ett till utse-
endet lodrätt stupande fjäll. Här skulle 
deras nya hem byggas. 

Vid hästens inbrott hade i.rhers t=  tt sin 
bostad Urdig. Mes det var en bostad, som 

LP ste dela med sin boskar. Ens= hade 
1= f'11t oci frans:-T,at de stockar, av 
vlks, 	fUbAs var upptimrat, - upptim- 
rat nv borlott srlv och hustrun. Urefter 
hade de bLrgst ej stort foder5:7rr'd som 
för den "Unga vintern kunde anses till-
ri;chlist. 

De ]appar, som nu med sina renar nUrmade 
sic fr • n 	 shattefg11, !c vars 
or r' 	nybygget vid Sjugden 1j'g, voro Niis 
Plsson, Skryt-Nisse kallad, Hans Jonsson 
och Ylement Vristoffersson. Emedan. det vd 
Sjugden var gott renbete, brukade de varje 
höst uppeb'lla sig där n'gon tfd, 'nnan de 
drogs längre söderut. De visste, att en 
nybyggare nu ]ide nedsatt sig egi'r 	"lapp- 
landet", och de vore alla högel gen för-
bttrnde eir"dver. 

Den 17 december 9,12 befunno sg nybygca-
ren Anders N] Isson i Harsjön och dr::nsen 
Per Mikaelsson i Gubbhögen p:1  v4..;.g upp ti:: 
1-rbergs nybygge. De r17;nde p' si.d.dor över 
Sjugden och Anders Nilsson sade: 

Det är besynnerligt att inga spr synas 
till här p', sjön. Årherg brukade fiska i 
vakar har, men jak; kan inte upptäcka var-
ken nNtstckor eller skidsp7r, Snön lig-
ger jU6n och orörd BOM P ett tak. 
- Ingen har sett till dem sedan PerGörane-
son L ,Th.dn:set var bos dem, sade PerEi. 
kae1sson, - de skulle ju 	ti-11 skrift 
fjärde böndageL f oktober? 

Snart voro de framme vid fhuset. EV Anders 
Uilsson öppnade den os-Längds dörren, stöt-
te denna mot en innanför liggande kropp. 
- Gud förbarme sig, här ser det inte ritt 
till, ropade han, 
Per Mikaelsson följde honom in. Det var 
Sara, ena barnet, som 	stelfrusen invid 
dörren. Gunnar LIg längre fram rj. golvet 
och Lill-Anna i sängen, - alla döda. 
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Vid Lorås gästgivaregård i Hammerdal är 
det alltid liv och rörelse, men måndagen 
den 15 mara 1813 är här livligare än nå-
gonsin. 

Vårtinget med Jämtlands norra domsaga bör- 
jar denna dag, och häradshövding Johan 
Montelius, BOM bor ända nere i Brunn°, 
har pliktskyldigast infunnit sig för att 
skipa lag och rätt. Många civilmål mellan 
hästbytare och andra skall förekomma, men 
det allmänna intresset är mest samlat på 
det brottmål som man vet skall anhängig-
göras med anledning av nybyggaren Årbergs 
och hans hustrus försvinnande. 

Tingssalen utgörs av gästgivaregÅrdens 
helg- eller herrstuga, som är ganska rym-
lig, men dock otillräcklig för alla som 
önska närvara vid det epännande brottmå-
let. Nämndemän är: Olof Olofsson i Näs, 
Per Mattsson i Lorga, Olof Samuelsson i 
Ede, Måns Persson i Fyr:g.s, Per Olofsson 
i Byn, Nils Mattsson i Grelsgård och Jo-
han Olofsson i Hallen. Allmän åklagare 
eller aktar, kronolänsman Erik Petter 
Ohrling. 

Ur vittnesmål av kyrkv. Mikael Persson: 

då svor Nils Pilozon till och sade: 
"vem fan har givit den djävulen lov att 
bli nybyggare där på lapplandet, om han 
kommer dit, så ska vi snart dänga ochpia-
ka honom därifråd'och svor gräseligen där* 
på flera gånger; dl. ville jag gärna försö-
ka att förevara nybyggaren och sade: "då 
"du får inte röra honom, ty vår överhet 
ger nybyggaren lov att sätta sig ned var 
han vill där lägenheten så är, och du är 
säker på att han intet gör lapparna den 
ringaste skada eller trängsel, och sade 
jag för att komma lappen ur sådana tan-
kar: denna karl är mycket stark och om du 
rör honom så piskar han upp lapparna, och 
den där kan med tiden komma sig så för 
att han kan föda sig i fjället på sitt 
nybygge, men 1 lappar göran inte det, utan 
skojen omkring i landet och tiggeri." 

Lappmannen Pål Thomasson, son därefter in-
kalladea, var av ett öppet och frimodigt 
utseende, och han kom med viktiga upplys-
ningar, som gåva ett helt nytt uppslag. 
Han omtalade nämligen, huruledes JonJona-
son den yngre vid Ramsele kyrka, i säll-
skap med vittnet, sin evAger NilsPålsaon 
och andra lappar, jojkat om mordet. 

Sjugden, Sjugden! Jag ser Sjug-
den. 

Jag och far och Långe Klemmet. 
Jag och far och Unge Thomaz, 
Fram vi ränna, fram vi ränna, 
Spjut och yxa ha vi med oss, 
Och vi öppna fähusdörren, 
Och vi slå ihjäl, nybyggarn, 
Och vi slå ihjäl hans hustru, 
Och vi lägga dem på skidor, 
Dra dem ned till vakens vatten. 
Dränka dem i mörka natten. 

över Sjugden, över Sjugden 
Tusen, tusental av renar, 
Många, många, många lappar; -
Ho kan säga, vem som gjort det? 

Klement Bengtsson: 

"Vi laddade bössorna på kvällen och gingo 
ut i skogen, där vi dröjde tills framemot 
midnatt; 	rände vi till nybygget jag och 
Jon Jonsson den yngre medförande vår lod-
bössa och Jan Joneaon den äldre med lapp-
spjutet. Dörren till nybygget var oatängd, 
och då vi komma in såga vi i eldskenet 
från spiseln nybyggaren och hans hustru 
ligga i en låg säng strax invid. Då ropa-
de jag högt; ni ska opp! - Nybyggaren sat-
te sig upp i sängen och frågade: vad är 
ni för folkslag? I detsamma satte jagbös-
san för hans bröst och sköt. Hustrun hade 
orka; satt sig upp i sängen, och Jon Jons-
son den yngre sköt henne genom hjärtat". 

Ur tingsrättens dom: 

44.w prövande urtima tingsrätten i förmå-
ge av 20 kap. 1 § misagärningsbalken, jäm-
förd med kungl. förordningen den 20 janu-
ari 1779 och 12 kap. 1 D missgärningsbal-
ken, rättvist, det skola lappmännenKlement 
Bengtsson, Jon Jonsson den yngre och Jon 
Jonsson den äldre för berörda deras grova 
missgärning, sig själva till straff och 
andra t511 varnagel var för sig mista hög-
ra handen, halshuggas och steglaa. 

Ur de dödsdömdas böneskrift: 

Vi inse numera, med känsla av den gruvli-
gaste fasa och sannaste anger rysligheten 
av vårt grova brott, att vi på det synba-
rasta och mest gruvliga sätt kränkt all- 
män säkerhet samt rättvisan av det oss 
dömda straff; men den i naturen grundade 
kärlek till livet, och hoppet, den usles 
sista tröst, kallar oss, att inför Eder 
Kungl. Maj:ta Tron nedfalla och i djupas-
te underdånighet bönfalla om förskoning 
från dödsstraffet, samt att oss måtte få 
vederfaras den nåd, att i stället umgälla 
vårt grova brott med kroppsstraff och 
fästningsarbete. 
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Ur Kungl. Maj:te utslag av den 29 september 1813: 

KUNGL. MAJESTÄT FINNER Å ENA SIDAN HOVRÄTTENS UTSLAu VARA LAGLIGEN ÅDÖMT OCH Ä DEN ANDRA 
SIDAN ICKE SKAL FOREKOMYLA ATT LAPPMANWEN KLEMENT BENGTSSON, JON JONSSON DEN YNGRE OCR 
JON JONSSON DEN ÄLDRE NÅGON NÅD FÖRUNNA. I FBLJD VARAV DE KOMMA Alt' DET DEM ADNDASTRAIT-
FET UNDERGÅ. DET VEDERBÖRANDE TILL UfiDEMÄNIG bertERÄTTELSE UNDER. 

CAR L. 

Avrättningen: 

Någon tid efter domens fastställande blevo fAngarna förda att avrättas. Färden gick från 
fängelset i Östersund genom Lit, Häggega, Rammerdal och till Strömaundi  bestämmelseorten 
för avrättningen. I Giseelås skedde första övernattningen. Resan fortsatte medan fr till 
Tullingsgis, där andra nattkvarter toge. Denna by var den sista som resenärerna behövde lo-
gara i. FIngarna blevo förvarade i ett härbärge medan bödel och fångförare fingo sin plats 
i en mangårdsbyggningen. Så stor respekt förde bödeln med sig, att man hade dukat farnäst. 
kommande dags m5ltid redan kvällen innan. 

Morgonen randades. Man gjorde sig redo. FAngarna togos ut och färden anträddes till av-
rättningsplatsen, vid namn Harbäcken, tre kilometer från Tullingsge. Här var mycket falk 
samlat. Fångarna bereddes till döden av komminiatern i Ström,. Johan Ångman. Han var väl 
förtrogen med lapparnas språk och livsUedning. 

Anordningarna gjordes i andning. Den församlade skaran ställde sig i en vid cirkel. Även 
barn vore med e  för att inpräntat "att den som Lila gör han Illa far". Fångarna fördes 
fram till stupstooken. Skarprättaren i sin röda dräkt och höga handskar trädde fram, och 
under psalmsång från de othkringetl'ffinde fullgjorde han sitt uppdrag. 

"Mina kläder klädas av min synd 
	

När jag av jord uppstAr 
o, Gud, begrav i Kristi sidoeår 
	

Hur gladlig skall jag d7., 
Så skall min Skröplighet bli vänd 
	

Inför ditt ansikte stå. 
i härlighet 

Efter avrättningen blev brottslingarnas kroppar steglada och uppsatta på pålar vid allmän-
na landsvägen. Liken bleve sedan begravda 5 en kulle i närheten. 
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Ströms Bocken tillika med klanäs capell-
eag ligger i norr eller nordost från 
Hammerdahl, gränsar i väster mot Bogo-
ede eller Frostvikens capellag under 
rblinge pastorat, i norr mot Te5.sjöanexa 
i öster mot Ramsels pastorat i Ångerman-
land och i söder mot Hammerdabl; dess 
vidd kan utan tartar ej med nNr,onsker-
het bestämmas, men friknas i längd från 
öster till väster efter dan rätavattu-
dalen Bl, och från söder, norrut åtmine 
storve 6 samt till öfveret belägna ny-
bygget i A/anäset 9 mil. - leättagrän-
geleneen emellan deese socknar och Lapp-
marken säges vara bestämd, men är ännu 
icke uppg&nen. 

SOCKENSTAMMAN 
• • 

Socken Stämma Protokoll hållet med 3trElms för-
samling i dess socken Stuga den 30 juni 1816. 

1 mo Då Ströms Kyrka nu mera är i Jämförelse med Församlingens förökade folknumerärall-
deles för trång, så att särdeles vid större Högtider, då församlingens Ledamöter mera 
manngreht äro samlade, en stor del icke få rum i kyrkan; så beslöts enhälligt att en ny 
sten-kyrka med torn i stället för den gamla skulle uppföras. Kyrkohyggmlästare Geting före-
eloge och valdes enhälligt till Byggmästare vid den nya kyrkans uppförande+ 

1 anseende härtill anmodades undertecknad att å församlingens vägnar anlita förenämnde 
Byggmästare att toka allenast mot skoende och ömsesidigt nöjaktigt ackord åtaga sig bygg-
nallen, utom ock uppsätta ritning till den nya kyrkan, som bör bliva tillräckligt stor ef-
ter församlingens växande folknumerär. 

Sedan ritningen blivit uppsatt bör den hitsändas, på det behörig anstalt må kunna fogas, 
att den i underdånighet bliver anmäld till nådigaste prövning och fastställelse. 

Byggmästaren anmodades ock att upprätta materials röralag, och då det hinner ankomma vill 
församlingen börja med materials anskaffande. men eom församlingens Rök-tal icke är sär-
deles stort, och dessutom knapp tillgång på tjänlig sten; så förbehöllo sig sockenmännen 
att i Fem Urs tid f anskaffa materialier. Till följd härav kommer själva Kyrkobyggnaden 
icke att företagas förr än våren 18221  så fraint icke krig eller andra olyckeöden, då göra 
det omöjligt. 

Även väcktes frka huruvida Alanäs Kapell-lag kunde vara skyldigt att i nya kyrkobyggna-
den deltaga, och yrkades att i detta avseende laga Stadgar borde följas. 

Framdeles skulle genom behörig Syn utstakas tjänliga ställen för varje rota där eten och 
andra materialier böra läggas. 

2 o Erinrades församlingens ledamöter att noga taga sig till vara att obehöriga främ-
lingar i Socknen få innästla sig. Till följd härutav beelöto, att den som utom försam-
lingens gemensamma bifall, i sitt hus intager utsocknes åldriga oah bräckliga tjänste-
hjon eller gift inhyses-folk, som förmodas kunna bliva Socknen till tyngd, eller andra o-
behöriga personer; och dem längre än en eller tvenne nätter härbärgerar,. är förfallen 
till 2ne Rikadalmr Banco vite till fattig-kassan utom böter efter lag. Sexmän 
att i var sin ruta tillse att detta noga efterleves. 

3 o Anmälde Sockenmännen att en lösdrivare 
vid namn Lars Ström på åtskilliga ställen i 
Socknen vistats och befaras kunna bliva för 
Socknen farlig. Pet beslut vidtogs därför, 
att den som bemälte Lars Ström i sitt husby-
ser, bör över honom hava den nogaste tillsyn, 
samt ansvara för den skada, som genom honom 
kan någon eller agra av Sockenmännen till-
skyndan. 

4 o Till underdånigaste 3tlydnad av Kungl. 
Maj:ts a.digaete författningar till befräm-
jande av vaccination om vars stora nytta vax 
och en äger den fullkomligaste övertygelse, 
bliver till vaccinatiroföreståndare nu valde 
Komminister Herr Joh Huse, och Gästgivaren 
Zacria Mårtenason på Näset. 

Såsom vaccinateur har Klockaren i församlin-
gen, Mårten Grönquist, på ett hedrande sätt 
utmärkt sig och skulle han, enligt församlin-
gens yttrade finskan, därmed även hädanefter 
fortfara. 
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KYRKOBYGGNADEN 
Ur sockenatämmoprotokoll, 1 jan 1818. 

 

SOCKEN APOTEK 
SOCKENSTÄ~ 6 SEPT 1818 

Under djupaste underenig vördnad och 
tacksamhet för den hulda ourg.rdnadböga 
överheten behagar nådigt hysa om hälao-
vården i Riket, beslöt° f6rsamlingens 
Ledamöter att av Socken jämnadsmedlen, 
Tio Rdr Rano° skulle använda till inkör 
av nödigaste medikamenter tör ett Sol:- 
ken Apotek, enligt den anvisning som 
Dr Pontine Bok meddelarfl  

Catecheten Nils Göransson :tog sig, FY 
Sockenmännens anmodan, att handhavame-
dikafflekiterlla, och gjordes härvld det 
uttryckliga förbeh, att han icke f'r 

medil,-opecter, med mindre Herr 
Komminister HuEa, ODM gErna Pr försam-
lingens Leda4ter till handa ned Gina 
råd, givit, enligt Pontine' Bok, skrift-
lig sedel vina uedikamenter efter 'sjuk-
domaruaB bgiskufZiginh2t hör av Socken apo-
teket köpas, sant huru de bör användas. 

det Nils airansson 71;". hg IY'.gon liten 
ersättning för sitt bess,:jr, beslöts att 
han, tills n?gon vidare överenskommelse 
kan prövas. nödig, Y.ger Lov att för var-
je dosis 	av med-:Yunenterna förytt- 
rar, taga en Skil. Riksgulds sig till 
godo, De övriga .ledlen 53r medikamen-
terna blir han Genom ordentlig räkning 
redovisa. 

1 
Anvisning till vNlat ftv lälremedel för 
allmänna sjukvrden (1:m upp. lEUG. 

Skolmästare 
YJrre Lappriarks Catecheten tills Görans-
son och avskedade Dragon Hof antogos 
till Skolmästare ued liggande att mot 
vanligt arvode 11 -11m i Socknen anbula-
torisku Skolor till Baruerm undervis-
ning. 

Och (121 nödig kunskap i Salighetslära] 
jilute en god uppfostran 4r för Barnenä 
sanna välfärd av högsta vikt; sr- förmo-
dades att föräldrarna norgfkilligt skin -
le betagna, alla tillfUlen till. Parklek_ 
undervisning. Skulle nj.gra tränit' anan 
visa v['rdslönhet och ej 	utsatta ti- 
der begagna Skclmstarna, s3 nr man 
framdeles överenskomma om jgon plikt 
fyr sådana vArdslösa. 

§ 1 Efter förut skett lagligt tillkännagi-
vande, blev nu ärendet rörande val av lämpli-
gaste platsen för nya rAtänkta nyrkobyggna-
den i Strim, till slutligt avförande företa-
gits. Och d församlingens 1,edamöter ev Bygg-
mästare Ahlströms h•Ulna syn inhämtat, att 
till kyrkans grundläggning, om den skulle -upp-
föras vid gamla kyrkostlIet, erfordras25130 
lass sten mera, n om den bygges, pf en sig 
likadan erbjudande plan, ett stycke bverom 
Prästgården; s..) blev nu enWillIkt beslutat, 
att nya kyrkan tå dett.ar senare ställe, ovan-
för Prästgarden, skal/ uppbyggas. 

Härtill funna sig ock församlingens Ledamöter 
an mycket, flera benägna, som belk5enheten av 
detta senare ställe 'r mera upphöjt och jämnt 
Flera enger frågades, on n;: gan eller rje-ra. al; 
församlingens ledamöter önskade i denna sak 
omröstning, vartill svarades, att om en eller 
annan vore benägen för det Flirras rättelse, 

kunde detta i avseende p". pluralitetenin-
gen ting betyda, varför ock ången omröstning 
äskades; utan beslöts enbnligt att N ,ra kyr-
kan 

   
kan skall 115 den n5Kat....mzuh;51da och vackra lan 
vanför' Prästgrden rbl as. iNte Guddr-
till förläna sin hj,lp och 

 

elimatet i allmänhet kalt och -,r'derleken osta-
dig; Islossningen sker vanIJetv[s frn medio 
#511 slutet af Magi och tillfrvsningen den yt-
tre delen af Vattudalen i början och den öfre 
5 slutet af November m.7.nad, dock nödgades Gärd 
näsets byalag, eväl 1P1P som flera isnger 
tillförene betjäna sig af b- hart till kyrkan 

julhelgen. LEU'veta utapric:kning Inträffar 
merendels i slutet af 1:aj1, v-rblamstrgn vi-
sa sig rit got förr. Strömren susning, eg den 
höres 1:D. en hala 	 förebYdar, enligt 
sägen, nederbörd af snö eller regn. 	slutet 
ar sommaren ymngt regn detta .r.1  un- 
der nöstetiden, med mycken dimmig och osund 
luft. Snöfall inträffade äfven innan iorden 
han frysa, eller i medio af October ruinad och 
det till stuir nvckenhet mot fjälltrakterne 
som sedermera ej aftinat. R.''gsädet rll;garme-
rende.s i nr-.dant fall misslyckas. Honsel skutyr 
göra nästan alla .!.r n?.gon skada, äfven detta 

'tia de bamrland och ärekrar, som legat 
deras streck. Åskan höres hUr alla år gruf-
ligt och å sommar förderfvat korsten, fönat-
ren och sparrar hos bonden Anders Andersson 
i Hileand, dock utan att göra hans små istu-
san innevarande barn jon cikada. 
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Onturtinthernioni ►go tu-totalt 
SOCKENZTKMMAN 22 OKT 1820 

Sedan Konungens Respektive Befallningehavandes i Länet avlkna skrivelse till Herr Pros-
ten och Kyrkoherden Jonas Anemin blivit för tillstädes komna Allmogen upplägen sch för-
k/arad, rörande Marättningen av en för den och deras efterkommande högst nödvändig och 
gagnande parnaundervisninge anstalt i Je recttol, att Salighets/äran, kännedomen av de en-
klaste plikter emot Samhället och den husliga levnaden, samt ekriv- och räknekonsten, 
mttte bättre Inplantas och övas, togo färsamlingenn härvid närvarande Ledamöter detta uti 
Ivrigt övervUgande, under synbar ev:'.righet till en härtill Skicklig Lärares avlöning, e-
medan ana sidan Socken-Magasinets tilleng bNrstäden, s.7som endast bastende av vid 
pass 40 Tunnors behållning icke 	cl',gon ständig utbetalning e i göda gr sällan eller 
aldrig n2.got 	d4rifrån uttages, och 1. den andra: Allmogen gr efter deras rid och lä- 
genheter förut nog besvärade med utgifter, ofta utöver deras förnOga, hava likväl Soc-
kenmLnnen jämte härvarande Torpare a  för att i mUjligaate mjtt0 icke försumma inrättnin-
gen av en föreslagen 	v:=Igörande Barna undervisnings anstalt, gemensamt överenskommit 
och beslutat, att s7'. snart en skicklig lärare härtill kan erhnlas och, bliva antagen, ha-
nom kommer att av varje hemmans och Torps rök. t..rligen bests en kappa korn utav 'reta 
gröda, dr. i h21ndelse detta ej bliver tillrbckligt, sedermera 	särskilt överens kommas 
och beslutas till huru stor del tz-lrarens villkor skall kunna förbUttras utav, eller lör 
vart barn han nöjaktigt undervisar. 

Enellertid förbeeller sic Sockenmännen att agnva 	inom sig framdeles utse ett skick- 
ligt till ovan nUmnda befattning, vilken kunde äga tillfälle att antingen hes hör-
varande Prästerskap eller alumn i detta avseende kunnig Person, lidare inövas å de kun-
skaper hrtill nödibindigt erfordras. 

sx och dag som ovan skrivit stPx. 

Efter antnidan 

Harald Lerdahl 
v. komminister 

Församlingens vägnar 

Jöns Nilsson i Jonsg'rd 
Anders Back i Gärde 

Vid uppläsandat och justeringen härav anmäldes att inga utav Alans Fapellags bor voro 
n::..rvarande och att överens kommelsen Orn lönevillkor för den blivande liarna-Läraren sne-
deo icke kan förbinda dem. ut supra 

Harald Lerdahl 
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Fattigvård 
Pigan Arma Maja i Löfberga sr..som varande 
utfattig och helsolöie, anmäldes vara i 
behov ULV fattigvi'4rd för sig och barnen; 
h: ;river yttrade kanel? ass borna, likvöl 
ofter en stunds över-JeZggning, att de 
visst inte kunde undandraga sig att upp- 
taga. Anna Maja i 1' apellaget eecim Rotfat-
te, -men vad hennes 2ne barn betrffar 
avsade de sig all befattning av orsak att 
Anna Maja, BOM sist varit skattskriven i 
Ragunda och där fatt sig dessa barn, bor-
de cUrifrP n slika understöd till deras 
urnfostran, om icke hennes broder Bonden 
Jacob Clason i Löfberga, hos vilken eon 
nu i w"gra 	varit s7isom inhyee, ville 
'.ta .a sig ansvaret och omsorgen Me deras 
eppfostran. 

W7rt411 kunde Jacob Clason inte genast 
eöre7s, men likvN1 efter en nogare över-
legning med sin hustru lät han bekeeima 
ner-  att emottaga och &'Lsom fosterfader 
ombesörja det yngre av dessa barns ene-
fostran, varom i synnerhet var fr'ea,det 
:ldre eom nu snart Hr till den ålder kom-
men att det kan förtjäna födan, har redan 
f';1- ett 	sedan av en pfaitieg bonde, 
lckvn obestämd tid, blivit till upp-
fostran emottagen; Till följd varav Anna 
Meja kommer att såsom Rotfattig emotta-
eas av Kapellaeet. 

Vattudalen 
eattudragen Hr den så kallade stora vet-
tudalen, en' sjö  å 8 mil lång innorr etrnes 
socken, dess största bredd Hr cirka 3/4 
mil, /3A aomliga ställen 1/4 och äfven 
cUerunder, hvarest bäckar och sej. 	in- 
flyta, uti hvilka äro inrättade sa' hua-
behofsquarnar och några dylika sgar; 
utloppet utgör den s•., kallade åleigerman-
elfven. 

Barnuppfostringen och undervianingeneker 
dels af föräldrarne sjelfve, dels ock ae 
dertill utsedde barna-lärare, som under-
vi" barnen i christendommen och de delar, 
som fordras för en lantmans framtida, berg-
sim. 

Folket i allmänhet sedigt, fridsamt och 
huehålsacktigt, aamt bruka kläder af egen 
tillverkning i synnerhet manfolket och 
svinfolket ganska obetydlegt af ut1Snska 
tyger. Lekstugor ej. ofta men d°  de hallas 
sker det tyst och ordentligt. Ganska f;' 
idka handel och det nästan blott med ut-
försel af socknens produkter. epinnes och 
väfves nästan blott till eeit behof.Byg-
nadssättet enkelt, inga kallade öfver-
ten,ningerum, blott vindar in rutas af dem 
som nu bygga till inrymme för deras hus-
gere?Assaker. 

Jordens ofruktbarhet och dess svP'ra upp-
odling Hndrar folkets ntflytninr p de 
stora skogstrakterna, 

Hoe somliga aftager och hos somliga till-
tager välmågan, hvilket i synnerhet tyc-
kes Wirröra af deras olika ute: fler till 
]aiss-statens underK11. 

Folkmängden rar obetydlig not utrymmet. 
Vaccination verketälles efter hand ..'rli-
gen med alla barn. Veeeriska smittan :7r 
här icke als känd. I woraliekt leeeende 
har visserligen folket vunnit eycket Tet. 
upplysningens vagnar detta slet Thrflut-
na halfseclet, men att rigon 
finnes här äfvensom annorstädes kan ej 
nekas, likväl bör man till denra (Ströms) 
fersamlings beröm icke Vta det vara obe-
mält, att n" got lagfört brott emot 6:te 
budet p;', 6 å 8 	tid ej förevarit,Hf- 
vensom flere ting, .v'erel som det sista, 
något rättegngsmål icke förefallit soc-
kenboerna emellan. 

e 

VARA 

  

MYNTENHET 

RÄKNEENMET: 

L riksdaler i silver 

1 riksdaler specie = 48 skillingar specie 

1 skilling specie 12 renstycken specie 

1 riksdaler i bankosedlar = 48 skillingar 

1 skilling e 12 runstycken 

1 riksdaler riksgälds = 48 skillingar 

1.?ENG 

 

R 11% 

ti  

 

  

   

Specie 

Banko 

Rikagälde 

Riksens ständers silvermynt 
e 	sedel och skiljemynt 

Riksgäldskontorets sedlar 
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SJÖVÄGEN 
Sommartid används roddbåtar för all trafik på Vattudalen. Man ror till kyrkan, bönderna 
ror till sina skattefisken i övre Vattudalen och sjöarna i Frostviken. Kvarnstenarna från 
Kvarnbergsvattnet forslas båtledes. 

Vid kyrkfärder är man flera i samma båt och byter vid årorna efter vissa bestämda sträc-
kor. Skiftena är ungefär 1/4 mil*  och skiftmärkena en holme,en bäck, ett bithua eller ett 
större träd vid stranden. 

Vintertid är bönderna utefter Vattudalen skyldiga att utpricka och underhala väg p' sjön 
utanför sina respektive byområden, Vägen stickas med granruskor. Avet?.ndet mellan varje 
stiokingspar är 75 steg och mellan granruskorna t varje par 5 steg. Denna vinterväg kal-
laa alltid "kyrkvägen". Vid snöfall skall den bonde som stYr i tur (har klubban) ut och 
"väga". T,an skall börja före kl. 6 och köra med häst och släde och hålla vägen öppen till 
nästa byområdes väg. 

SEMI CONTRACT 
för N:o 119 

Under nedanstående dato blef följande Soldata Con-
tract slutalt emellan Rotebonden vid N:o 119 af 
förste Majorns Compagni Under Kongl. JämtelandsRe-
gemente af Recruten Gabriell Andersson Ström, 

1 mo 1 lega för Soldaten II va Riks D:r Ra Ge då 
Soldaten utfäater sig att tjena sg längeLif 
och krafter det medgifver, menn efter för-
lupne Fem år erhåller Soldaten ny etädsell. 

2 do I årlig lön erhåller Soldaten 3 Riks D:r 
samt för den så kallade Servisen 24 sr. alt 
Banco. 

3 12.  Så länge Soldaten ej Torp E'iatundar skall 
han årligen hafva 2 Tunnor väll ansad korn 
sådant dett fåse af årets gröda. 

4 to Till alla Kronans Commenderingar och Möten 
består jag honom kost och 3 sr. Banco om da-
gen till dess han af Kronan njuter uppehälle 
äfVenledee tillbaka på Rotan ifrån den dag 
kronans kost vid Commenderingen upphör. 

5 to I öfrigt efterlefves det allmänna Lands Con-
tractet. 

Att oss emellan Sålunda öfverenskomaitt och slu-
tat är varder medelst vAre egenhändiga Namns under-
skrifter bestyrkt, som skedde Ström den 7 de Janu-
ari 1823. 

vittna 
	

ErickMicelsson 

Anders Löfgren 
	 i 'Vingsås 

Förare 	 Ratehållare för N:o 119 

Olof OAS Andersson 	Gabriell?Andersson Ström 

Tullingsås. 	 Recrute. 
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Ett kyrkbesök I0;  
På vina vidsträckta resor ge-
nom landet har den tysks präs-
ten, Wilhelm von Schubert, 
nått våra trakter. Sedan han 
beskrivit resan från Rammer-
dal till Ström. och kommit 
till Tukli sa by, mittemot 
kyrkan, 4 fortsätter han: 

'På motsatta stranden limmer 
den massiva kyrkan med sinsta-
Fel, i en vid krets omgivenes 
byar. I närheten av ky~lig-
ga kamministergården, kyrkstu-
gorna och kyrkstallarna. Kyrk-
stugorna äro dels avsedda för 
att kläda om eig i, dels äro 
de helt anordnade som bostä-
der; även brunnar finnas. På 
kyrkstallarna nar man 1U av 
trä, som äro lika säkra socrLek. 
dana av järn och i Jäntlandan-
vändas för staIlar och förråda. 
bodar. Även kronans och präs-
tens tiondelador, sockenstuga, 
sockenmagasin och några torp-
ställen ligga på kortare eller 
längre avstånd från kyrkan. 

Redan under båtfärden (från 
Tullingaåa) hade vi hörtkäoo-
kornas högtidliga klang, då 
man ringde andra gÅngen.Snart 
ljöd nu sammenringningen och 
gudstjänsten började. Föret 
förrättades ett dop, barnet 
var redan omkring 10 dagar gam-
malt. Modern aoo var ungefär 
45 år, hade kommit med barnet 
den B mil långa vägen tillkyr-
kan. Då hon ännu icke var kyrk-
tagen fick hon under hela guds-
tjänsten aitta i vapenhuset. 

Efter dopet tog den egentliga 
gudstjänsten sin början. Koyr-
kan var till trängsel tald, 
ehuril endast något mer än en 
tredjedel av församlingen tor-
de varit närvarande. 

Vanligtvis hållen tredjedelen af åkern öppen såsom trä-
de, hvaraf 2 å 3 mälingar besås med vinterråg, da van-
liga sädesslagen äro korn och råg, n' ra e litet ärter, 
hvilka dock sällan hinna till mognad. 

För den stenbundna jordmånen kan knappast något circula. 
tionissäde brukas; af någon enda har tomataifrö blifvit 
försökt, men för den sterila jorden ej så synnerligen 
lyckats. 

Sank mark uppröjas och dikes litet efter hand af' dem, 
Sam dartill ina halva tillfälle och förmåga. Gödsalen 
blandas af somliga med granris och utföres merendels 
vårtiden på oplöjd åker. Myra användes p4 de få ställen 
der den kan finnas till gödsel, sadan den är på åker, 
och ifven ef någon enda pi stenbacke, som derigom för-
vandlas till lägde. 

Trädplogar brukas näntan öfveralt, s3 inrättade att man 
med dem kan köra Ude fram och tillbaka. Säden uppbär-
gas med aegdar, liar brmkas af somliga Lt rågen, och in-
föres riA slädar dela ned, dels utan juldon; det korn, 
som här kan fås oftuset, är det bästa till utsäde, om-
byte kan ske någon gång blott byar emellan, framlännin-
garne hafva ni i de sista åren härpå gjordt mycket af-
seende. 

Såningstiden infaller merendels i slutet af Maji och 
skördetiden i medio eller slutet af Augusti; nÅgon ham-
pa sås nästan af hear och en på deras träden och meren-
dels får den framgång, lin af ngn enda på omvänd lin-
da ganska litet, hvilket och sällan 1".r framgång; röt-
Linsen af bagge delarne sker i vatten hösttiden, rengö-
ringen verkställas med t•ädbrkkor, handakäckor och van-
liga häcklar. Fröet förvaras öfver vintern orhnsat pi 
vindar öppna för drag. 

Potatoes och rofvor sättes nästan af alla till, efter 
deras tanke, huabehof, dock ökats småningom utsädet af 
pctatoes„ nedan deras fördelaktiga nytta i flera afee-
enden blifvit känd, och denna frukt har fUt ovanlig 
framgång. 

Missväxt på säd och jordfrukter inträffa nog ofta Åt-
minstone i vimsa byar, hvartill brist på dikning =ivatt-
sjuka åkrar och ängar synes förorsaka tidig nattfrost; 
långvarig torka eller väta skada Kfven vissa år. Gräs-
växten får merendels framgång, likväl mer och mindre 
ymnigt; under missväxtår brukas tallbark, agnar och äf-
ven målla till nödbröd. 

Ängen, hvaraf här är ringa tillgång, uppröjdes axtet 
efter hand och dikes der eg fordras, hufvuddelen affo-
derbärgningen, utom inägorna, består näst i magre, och 
merendels långt bort aflägsna starrslåtter, hvilket  be- 
svär likvä2, af somliga byar, såsom Löfberge, Bygden ratå 
kallad, Näset och Tullingsås, kunde undvikas genom od-
lingar vid deras hemägor; inga beteshagar finnas. 

Säden gäller vanligen i bättre år omkring 12 Riksdaler 
Rixg., detta år högst 

Säden gäller vanligen i bättre Ar omkring 12 Riksdaler 
aixg., men ofta 8 högst 9, smöret aires 5 RD., en ko 
omkring 16 Ms, ett manade.gsverke 24 sk., sommartiden 
något mer och vintertiden något mindre. 
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ETT KYRKBESÖK, forte 

Kyrkans inre är enkelt till 
sin utsmyckning. På altaret 
synaa några rätt vackra i trä 
utskurna framställningar ur 
den bibliska historien: Natt-
vardens instiftande, Frälsa-
ren på korset, domen m.m. 
Största uppmärksamhet och dju-
pante andakt rådde under guds-
tjänsten. Någon orgel fanns 
viaaerligen icke, men sången 
var mild och verkligt gripan-
de. Efter gudstjänstens slut -
- den varade 24- timme - lämna-
de först prästen kyrkan, sA 
följde männen och sist kvin-
norna. Nu gick man tillbaka 
till sina kyrkstugor. 

En del stodo dock ännu kvar 
på kyrkvallen och samtalade 
med varandra, glatt och vän-
ligt, men dock 3r tyst och 
stilla, iscm om de ännu voro 
på heligt rum. Jag gick ut i-
bland dem: strax räckte mig 
både män och kvinnor sina hän-
der till välkomathiasningoch 
tryckte trohjärtat min hand 

De Kro ett rättframt, präktigt 
människoslag detta, högväxt 
med kraftfull, watt kropps-
byggnad; ännu vid 50 år äro 
kvinnorna sköna. Mildheti vär-
dighet, fryntlighet, renhet, 
öppenhet och hjärtlighet, 
kraft och liv tala ur deras 
själfulla ögon. 

Jag kände mig lycklig bland 
dansa präktiga människor. 

gutt-kilo 

Underteknade krkjänner sig hafsa 

utbekommit de fördrade Penningar 

som följande ansökning innehåller 

näl 3. Rdg 40 Skl BEg af Eric 

Pehrason i Eapnäs som härmed 

warder-i~kbil--b~ Qwitteradt 

Stram d. 

5 Juni 1826 
	

Säger 3. Rdg 40. Skl Bc2  

vittnar 

Fetter Sparrfeldt 
	

Jöna Andersson Andersson 

Daniel DIS Jönsson 
	

Dräng i Tullings Ans 

kjärrmäset 

Storboskapen 

Den vanliga storboskapen är av mindre slaget, ävenså fåren, utom några få som börjat skaf-
fa sig av isländsk ras. För deras långa och besvärliga fodervägar måste 2 till 3 hästar 
underhållas; blott någon enda dragoxe nyttjas. Boskap födes i jämförelse med todertill-
gången något nära och stillna vanligen 3 gånger om dagen. 

Björnar, som dock sällan göra ekade, finnas och värvas höstetiden samt sedan på tjänligt 
skidföre skjutas; vargar och varglo visa sig vissa .f_r och skada småboskapen; till deras 
utrotande är ännu ingen anstalt träffad. 

Fåren klippas Michaelitiden, och de av mindre slaget, som här äro mest brukliga, även 
Trettondedagstiden och om våren. Ullen beredes efterhand till kläder. Vallhundar brukas 
nästan överallt och inövas därigenom att de följa med boskapen såsom valpall getter nå-
got nära överallt. 
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"BOEN 

är ärlig, terflig, arbetssam och 
väleinnad, samt äger ej den mad Pro-
vincene öfrige Socknar nästan gemen-
samma böjelse för Handel. 

SKOMULLGARGEN 

år god och Timmer finnes äfven till 
afealu ikring Ströms Vattudal, ännu 
har dock ingen timmer- eller bräd-
handel börjat, till 1r ars upphjel-
panda en Strömrensning af ringa om-
fång torde behöfves. 

LÖK 

visar sig vissa år, fjälmöas eller 
lerreller nästan hvart 6:e eller7:de, 
eon skada gräsväxten„ hvaremot inga 
botemedel ännu kunnat träffas. 

JA.GITEN 

har betydligt minskata, ehuru den 
ännu utgör an, ehuru mindre betyd-
lig näringsgren, dervid skjuten och 
fångas; Tjäder:  Orre, Hjerpe och Ri-
pa samt Hare. Ärligen skjutel van-
ligen En eller fler Björnar. - Af 
Varg och Räf finnes obetydligt, 

Q2BARSTENAR 

Ett quarnstene- och äfven ett tälg-
atensbratt finnes, mindre lönande 
för dess besvärliga rramförael. 

GÖROHÅLEN 

vintertiden bestå förnämligast "hö-
ets hemförande och vedens anskaffan-
de, kör- och åkers- samt fiakiedska-
pena förfärdigande och lagning, äf-
vensom kardors uppsättande äfven 
till försälgning. 

FÄLTJAGARE 

bära posten från Östersund och nor-
rut till Hammerdal. Men fram till 
Ström forslas bref och handlingar 
endast med tillfälliga bud. 

(1830) 

SVEDJA M1) 

för rågsäde eller betesmarker bru-
kas ganska litet, eller numera intet, 
för dess ringa alkaetning; akogeel-
dar äga icke heller rum, emedaneko-
garne i alinenhet äro så beskaffade, 
att de ej utan tillhjelp kunniabrän-
nas. 

Fiske 
Vårtiden fångas i vissa byar något harr,hvilken 
merendela användes till graf-fisk, dock kan ti-
den och omkostnaderna, aom derpå användas, ald-
rig numera blifva ereatt. 

De nå kallade kull- eller tidfiaken med fjälrör 
och öring, i synnerhet höstetiden och något vår-
tiden, utgör de förnämligaste fisken och hvari-
genom litet kan fåe till försälgning af somliga. 

FÖDORAD 
Olof Olofsson i Strand upplåter sitt torpställe 
till sonen Olof: 

Fadern yttrade sin avsikt vara att upplåta tor-
pet till förenämnde sin son i anseende till be-
eittningerätten„ dock med förbehåll att alla tre 
arvingarna och dessas biträden ägde själva be-
stämma lämpligt värde därå, som av blivande åbo-
en skulle till med arvingarna efter deras veder-
börliga andelar vid tillträdet utbetalas, dess-
utom förbehöll han sig och sin hustru efter 
skrivna årliga födoråds förmåner, nämligen: 

Två kappar koksalt, en mark humla, 1/4 dels tun-
na insaltad fisk nämligen hälften kokfisk och 
hälften gravfisk, tio alnar strigväv, fem alnar 
hampväv, ett par läderekor för dem vardera, allt 
årligen. 

Föda och skötsel vinter och sommar för tvenne 
kor och fem stycken amåfäkreatur. 

Såsom boningsrum förbehålles stugan norrpå går-
dee, och till visthus härbärget öeterom parten 
söderpå gården, nödigt rum i fähus, stall, käl-
lare, bad- och bakaterstuga med andra nödiga ut-
hus, skjuts till och ifrån kyrka och kvarn med 
andra oundgängliga ärenden inom tingslaget, er-
forderlig ved och värme och framför allt nöjak-
tig skötsel och uppassning till dödsdagen, vilka 
födorådsförmåner vid enderas dödliga frånfälle 
till hälften komma att försvinna. 

5 November 1831 

HANDLANDEN J. LÖF FRU TÄSJC, 

slå sig ned pil "Ströms flaten". Varulagret är 
mycket anspråkelöet. 

Ehuru enrem handelsman i församlingen synes dock 
hane affär icke gj: synnerligen bra. 

HUMBEICÅRDAR 

äro anlagda nästan af alla till busbehof på när-
mare håll ifrån kyrkan. 
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NY POSTVÄSKA? 
SOCKENSTÄMMAN 5 JUNI 1836 

NI den av Herr Löjtnanten A.F. Edelevärd 
väckta frågan angående anskaffande av ny 
gemensam Postväaka för Ströms Socken, av 
orsak att Ordonnanserna icke tillåtas bä-
ra lösa Brev, vilken fråga i Extra Soc-
kenstämma d. 22 eistl. Maj till vidare ö-
vervägande blev uppskjuten, svarade enhäl-
ligt Sockenmännen eig icke vilja ingå uti 
någon sådan omkostnad, vilken för det dry-
ga årliga Postarvodet tycktes bliva för 
Sockenmännen kännbar, varför denna fråga 
avslogs. 

MEDIKAMENTER SLUT 
SOCKENSTÄMMAN 26 JUNI 1836 

på av Ordföranden framställd fråga huru 
förfaras skulle med Socken-Apoteket, vil-
ket ingen nu åtagit sig att handhava och 
förvalta efter v. Pastor Gerdahls flytt-
ning och transport till Ramsele, som förr 
förestått det samma, tillfrågades socken-
männen vilken de an go inom Socknen där-
till tjänlignet och kunde de efter över-
läggning härom, icke finna dgon mera 
skicklig därtill än Klockaren WelamNils-
BOD, vilken på tillfrågan därom även åtog 
sig denna befattning. 

Men som inga Medikamenter nu funnas kvar 
i Socken-Apoteket och Sockenmännen anaågo 
det i sådant avseende utan ändarv 1, så be-
elöto de, att de under sista Jubelfesten 
samlade medel 6 Rd RGB, Som Ryrkov. Eric 
K5rteneoon anmodades ännu innestg, kunde 
först användas till ovannämnda behov sant 
av Fattig-Kassan skulle kunna gå i för-
skott för de nödvändigaste Medikamenters 
inköp, vilka medel Klockaren lovade att 
redovisa. 

Och kunde icke ni son viss summa härtill 
analås, utan ansalgo sockenmännen lämpli-
gast att en Nota på de mest behövliga me-
dikamenter skulle av Prästerskapet uppgö-
ras samt till Apoteket avsändas för att 
som först erhålla denna rekvisition. 

SOCKENSKRÄDDARE 

På Bonde Sonen Anders Anderssons i bhn 
begäran att för nästkommande r få, i e-
genekap av Socken-Skräddare, härstädes 
Mentala- och Skattskrivas, framställdes 
fråga härom och hade Sockenmännen intet 
att däremot invända, utan bifölls hans 
begäran såvida han såsom Sockenskräddare 
ville gå socknen tillhanda. 

OTYGLADE BEGÄRS TILLFREDSSTÄLLANDE 

för att befordra sedlighet och ordning 
gjordes tjänliga föreställningar om Bränn-
vinets skadlighet både för hälsan, seder 
och efterdöme för det uppväxande släktet, 
varvid ock påmintes om lönnkrögeriers o-
behörighet och högst skadliga inflytande 
på menighetens välstånd, trevnad och säll-
het. Härvid yttrade sockenmännen ock sin 
ledsnad över sådant oskick, och ville a& 
mycket som möjligt söka motverka den o-
nyttiga och obehöriga införseln av Bränn-
vin och dess utminutering, samt för att 
helst vinna det goda ändamålet icke besö-
ka sådana ställen, där man kunde komma i 
frestelse för sådana fördärvliga drycker. 

Såsom en skamfläck för Gud och männiekor 
borde därför den anses, som icke undvek 
utan nyttjade tillfället till sitt otyg-
lade begärs tillfredsställande. Och ön-
Skenet vore att sådana föreställningar 
och föresatser kunde ernå sitt syfte till 
det goda och med Kristendomen förenliga 
lagar. 

SÄNGKLÄDER FOR VINTERN 

Vad Fattigvården angår erhålla de 3neRot - 
fattige, som av Socknen underhållas, nö-
diga kläder, försvarlig vård och underhåll 
och skedde inga andra anmärkningar än att 
Fattig hjonet, Flickan Judit Ersdr, som 
nu av dess Föräldrar skötes på socknens 
bekostnad, kunde behöva något till säng-
kläder för vintern, varför derförinnan 
skulle anskaffas de nödvändigaste Persed-
larna. 

För övrigt njuta ock flera andra fattiga 
av sockenmännen och Fattig-Kassan bidrag 
och öm Omsorg. 

HINDER FÖR UNDERVISNINGEN 

Vad Barnaundervisningen beträffade till-
sades att de Föräldrar, eem ej hava till-
fälle och kunna själva undervisa sina 
Barn i de nödvändigaste Kristendomsstyc-
ken, men äro i sådan belägenhet att de 
alldeles sakna utvägar till bestridande 
av kostnaden därför, 'kulle i synnerhet 
begagna Skolmästaren. 

Och som, beklagligt vie, på de flesta 
ställen eller byar inom Socknen nattfros-
ter gjort en betydlig skada på den påräk-
nade sädes-avkastningen, och många Hushåll 
därigenom äro ur stånd satta att ajälva 
livnära sig, - vilket ock är ett betyd-
ligt hinder för undervisningen; så ansågo 
sockenmännen lämpligast ett Skolmästaren 
borde anställa sim undervisning inne hela 
Bya-lag. 
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alin lughohiltiort 
6 augusti 1837 

Som Sockenmännen varit ense om att under denna Sommar medan Hr Kyrkobyggmästaren Åker-
lund förrättat Kyrkobyggnad i Räggenåsi genom honom få utrönt huruvida den redan av de 
flesta Hemmansägare till nya Kyrkobyggnaden ha städes framforslade sten vore till ända-
målet tjänlig eller icke, och nu i detta avseende ett ombud från Åkerlund, Hr Bynästar 
Gesällen Lindetein hit anlänt; alltså tillfrågades sockenmännen vilka Deputerade avSoc-
kenmännen skulle vid denna förrättning vara närvarande och rådgöra i varjehanda ämnen -
- och valdes därför Nämnden. Jöns Nilsson i Jonagård, Gästgiv. Zachris Mårtensson i Nä-
set, Bönderna Eric Erseon i Bredgård och Olof Petersson i Risselån. 

Vid denna förrättning, som enligt sockenmännens begäran skulle företagen ovanskrivna dag 
och början kl. 5 a.m. - utröntes, att största delen av den framkörda stenen var oduglig 
till begagnande i Kyrkomur-en, men ansågs endast vara till nytta om den eammanfördee och 
brändes till kalk. 

Därtill gavs tillkänna att ingen sten eller andra materialier skulle läggas närmare den 
blivande Kyrkooturen än 3ne famnar, på det rum för ställningen obehindrat skulle givas 
samt erinrades att stenen borde hellre föras på norra sidan om Byggnadeetället, emedan 
därifrån ej är eå stor sluttning från Muren som på den södrat  och således lättare att 
transportera efter behov. 

VÅREN 

kan anses infinna sig här sednare 
hvartill orsaken torde böta sökas 
både i Sockens nordligare och mer 
högländta läge, och så väl i de 
stora med mossar och kalla vattu 
drag upfylda vidsträcktare Skogs-
marker, som ock den mängd af Stör-
re sjöar hvilkas is länge pålig-
ger och hindrar atmospherens up-
värmande. 

TORP 

Till hvarje By finnes flere torp, 
hvaraf få äro dagsverketorp och 
de öfrige så kallade Odelstorp som 
efter sitt värde deltager i onera 
och utskylder för de hemmanhvar-
ifrån de äro utbrutne. Inga stän-
diga Knecktetorp finnas. 

Enligt Häradsskrivarens Mantals-
längder utgör folkmängden i denna 
Socken år 1838: 

1.732 personer 

Mantalsskrivna: 453 män, 462kvinnar. 

Befriade: 432 män, 385 kvinnor. 

Socknen vinterfäder 216 hästar, 
958 barnboskap, 3.007 får och get-
ter. 

Socknens sista uppskattade värde: 

44.650 Rdr. B: o. 

Ciphiiir,ignaanneno Qvitoitte, kr kbm gi1:149• 
de men ki...imetrirviremi deenoultidey; 13e -n- 

Kuiliv9'W-
pre af H Ode. 111134 Neelior 10.1 lq •14. Barm-

ed 00,0 Vid Krok) T.Thilligllihrtliiumaik 

lek* då 

1838 ARS 	 YLDR  

Skattsedelns baksida 

Upbördsmannens Qvittence är icke gällen-
utan Bä radaskrifverena annotation; och en- 
ligt Höglof. Kong]. State Contorets Kungörel-
se af d. 8 Dec. 1835 böter den 12 sk. Ban- 
co som vid Krono Upbördestamman sina ut-
skylder icke då inbetalar. 
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LOTTERIMEDEL 
till allmogens ogifta döttrar! 

Som Kungl. Maj:t i Nåder anslagit utav 
Nummer-Lotteriets behållna vinet en Summa 
av 166 Riksdaler 32 Sr Bco vid varje Lot-
teri dragning att utdelas till 5 flickor 
av allmogens ogifta döttrar och anled-
ning därav Hr Landshövdingen v. Törne ve-
lat uti skrivelse av den 21 april inneva-
rande år till Kontraktsprosten J. Åsman 
rekommendera 8 å 10 sAdana flickor inom 
Hamnerdals Pastorat; 	och då hr 
Kontraktsprosten Ångasen föreslagit 3:ne 
inom denna Socken uppå SockennUnnene ge-
mensamma tillstyrkan och sedan i övervä 
gande tagits vilka voro ej allenast i 
tor(f)tighet mest stadd, utan ock annars 
välfrejdade och utmärkta i sin vandel,ut-
aågos följande: 

f. B. Anders Back i Gärde Dotter Anna, 
tjänande i Rieselås, 

avi. Bond Mathö Olssons Dotter - Carin i 
Rissells samt 

inhys. Pehr Åse Dotter - Sara, nu i tjänet 
hoa B. Eric SVinpaon i Vallen. 

Och skulle till bestyrkande av dessa nic-
kars frejd, dem lämnas Prästbetyg* 

Posten till Ström 
20 januari 1839. 

Sedan Sockenmännen blivit underrättade om den förändrade postgången emellan öateraund och 
Hammerdal med dit hörande omständigheter samt om det beslut Hammerdals Sockenmän i denna 
del tagit, vore de allmänt ense om att i likhet med sina Tingslagebor och i turvis ombe-
Börja Postgångar en gång i veckan fram och ter emellan Östersund och Hammardal, likväl 
med förbehåll, att, så framt Hammardala sockenmän icke godvilligt åtoge sig Postföringen 
till Ström, måtte på det sättet regeras, det visas Rökar eller Hemmans Ägare i Hallens 
by, mot det att de njuta frihet från Postgången, skulle vara förpliktade den ena Sönda-
gen uttaga i Hammardal de Brev, som skulle till Ström och Söndagen därpå före Gudstjäns-
tens början avlämna dem i Prästgården härstädes east samma dag emottaga och till Helgda-
gen därpå framskaffa till Flimmerdals Prästgård de Brev, som härifrån skola söderut* 

1 annan händelse ansl'Ige denna Postgång för Socknen icke vara någon fördel. 

- - 	 . 

SOGKENSTAMMAN 3 NOV 1839 

Då flera av Sockenmännen klagat däröver att 
utsocknes tiggare till allt för stor mycken-
het börjat kringvandra och med sitt bettlan-
de äro Socknen till stor tyngd och olägen-
het; så toge kännedom av det Sockenstämmo 
Protokollo 6.5a, som Hammardala sockenmän 
redan fattat: 

'Med anledning av Konungens Befellningsha-
vandes i Östersund nyligen utfärdade och  

publicerade Allmänna Kungörelse, som erin-
rar varje Socken om skyldigheten att vårda 
och föda sina fattiga och för att i någon 
mån förekomma och hämma det överhandenta-
gande tiggeriet och kringetrykandet av ut-
socknes främmande och passlösa personer, 
som icke sällan jämte bettlandet öva skälm-
stycken och brott, eller ock såsom de så 
kallade ull-tiggerskorna, ehuru ofta själ-
va förmögna eller välbehållna, likväl icke 
blygas begära nådegåvor av den långt fatti-
gare än de själva; så beslöts nu, att, när 
sådana personer komma till en By, de böra 
genast anmälas hoa Ordningsmannen, som ef-
ter omständigheterna bestyr om deras åter-
vändande eller forslande antingen tillKro-
no-Betjänten eller ock över Sockengränsen„ 
och böra Ordningsmännen räcka varandra han-
den, så att de avlöser varandra med skjut-
sen, varemot de äga att för skjuts och be-
svär ingiva sina räkningar till Sockenskri-
varen, som genom Sockenjdmnaden upptager 
och ersätter dylik kostnad. Ett vite av (3) 
Tre Riksdaler 16 	Bco fastställes för 
dem eller de, som utom-när sjukdom inträf-
far, längre än över natten huserar sådana 
Personer, som här ovan omnämnas". 

Härvid gjordes följande tillägg: 

lo Då till en by ankorna passlösa tiggande 
utsocknes personer och någon av Byamännen 
försummar att det hos Ordningsmannen anmäla 
bör en sådan familj vara förfallen tillett 
vite av En (1) Rdr Bco, vilket vite avOrd-
ningsmannen utkrdCee. 

2do Böra Ordningsmännen och även övriga 
Grannar i Socknens gränsbyar såsom Talinge-
ås, BredkM1en, Kjärrnäeet eller Öjarn,Gärd-
näset, Alavattnet, Löfberga, Långåsen,Stan, 
oele och Taxan i synnerhet :artmassas  att noga 
tillse det utsocknes tiggare icke få i nock-
nen .tekomma, utan bör dessa tillsägas, att 
genast till sin hemort återvända, och om en 
sidan tillsägelse icke åtlydes böra de, på 
sätt ovan stadgat är, återforslas mot ersätt-
ning av Sockenjämnademedlenn 
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BIDRAG TILL FRÖSÖ TRIVIAL SCHOLA 
31 Januari 1842. 

Sedan ärendet från Predekomtolen blifvit kungjort, trädde Socknemännen i Socknnatugan 
och sedan Rector Scholo Ur Mag. Nordqvists Skrivelse, rörande bidrag till uppbyggandet 
af ett nytt Boningshus föl: Scholungdomen vid Finösö Trivial Schola, blifvit uppläsen  jeni- 
te de öfriga Handföreviaade insågo väl Socknemånnen nyttan och nödvändigheten af en så-
dan byggnad, ehuru de :bry° tillkännn sin ledsnad öfver den onödiga ändring af de 4ra 
tillämpade Boningsrumen å den öfra våningen i det kostsama nyare Boningshuset, hvilket, 
genom den så kallade Högtids Salen, blef otillräckligt för Scholungdomenn annars tillräck• 
liga boningsrum, om dease inrättats efter den företa anordningen. 

Dock för att icke motverka det goda ändamålet med en ny Byggnad, som komme att lända +skol-
ungdomen till mera utrymme och benvämlighet i deras hittils inskränkta boningsrum, utan 
helldre befordra det, beslöto Sooknemännen att af hvarje Hemmans Rök inom Ströms Socken 
skulle erläggas två (2.) Skillingar Benco till detta nya Boningshus och utgå så snart om-
berörde Byggnad företagas, likväl under det förbehåll att Scholan bibehålles pÅ Frösön 
och att Socknemännen ej vidare betungas i och för denna husbyggnad, 

BJÖRNÖRON 
2dra October 1842. 

Bonden Pål Nilsson i Billeand uppviate 3ne par öron af fällda Björnar, samt Nybyggarn 
Zakrin Jonsson öjarn tvänne par dito, för att erhålla Skottpenningen, - Och då dease 
Björnar blifvit de 2ne sista åren inom Socknen fällde tillerkände eocknemännen e5 väl 
K1 Nilsson som ock Zakrin Jonsson de inom Tingslaget bestämde skottpenningarne, hvarrid 
dease 5 par Björn-öron blefvo i allmänhetens närvaro uppbrände - 

Angående ColIect-medlens insamling med håfven, såsom här i den trånga Kyrkan ofta besvär-
ligt och störande andakten under predikan, beslöts att vid nästkommande Maji Månads in-
gång Collectmadlen skulle utgjöras in Summa af hvarje hemmansrök och utgå på Sockenjemnad. 

Scholmästare 
Till Scholmästare inom Socknen gate förslag på Tt Lars Matanon i HiUsand och Fältj. Gabr. 
Ström, men som ingendera kunde nu gifva sitt bifåll dertill, alrulle pålysning till anmä-
lan häraf ske från Predikstolen. 

Vidare beslöts att den blifvande nya Kyrkoväktaren skulle för sin person erhålla bänkrum 
fremet i företa bänken i andra afdelningen eller utom Korsgängen - i Kyrkan. 

En kvarnhistoria 
Kvarnmannen hette Ström och var dragon. En dag skulle han fara till kvarnen, som låg vid 
Storflobacken i Kvarnån väster om Tullingnåe. Mälden bar han i en ekinnsäck på ryggen. 
Det var i oktober, och när han kom ner till båtlämningens vi.eade det sig att sjön redan 
lagt sig. Och som isen visade sig gångbar gick kvarnmannen ut på den tillfruena ytan. 
Men efter en stunds promenad brant isen och mannen sjönk till botten. Härnere fortsatte 
dock gångmarschen till synes utan hinder. 

Under denna bottenvandring fgr vår man omsider syn på en gammal stor tåg liggande på 
bottnen, inbjudande till en vilostund. Kvarnmannen nätter sig ner på tågen och fäster 
den medhavda yxan med ett hugg i tågen. Men i samma ögonblick börjar tågen röra nig med 
väldig fart. 

Färden er nu uppför ån i rasande fart och kvarnmannen har all möda att hålla sig kvar. 
Snart tycka det dock ljusna i vattnet, och mannen upptäcker att de är framme vid nedre 
ändan av kvarnströmmen. Den levande varelse som tjänstgjort som ridhäst gör här en hma-
tig vändning, och kvarnmannen faller av. Glad över att äventyret slutat så lyckligt kon-
staterar mannen att skinnsäcken hållit tätt omkring mälden. 
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FOLKSKOLAN 
SOCKENSTAMMAR 18 DECEMBER 1842. 

Sedan i anledning av Kungl. Majits av det 18 juni det-
ta •r utfärdade Nådig^ Stadga, angående Folkundervia-
ningen i Riket, allmogen denna dag, efter i laga ord-
ning skedd pålysning, i 3ockenetugam sammanträtt för 
att överenskomma om några förberedande åtgärder till 
vinnande av det stora och högst viktiga ändamål, som 
åsyftaa med detta nådige påbud, företog sig Sockenmän-
nen, under förklarande av sin djupaste vördnad och un-
derdåniga tacksam]dftet för detta förnyade bevis av Kungl. 
Maj:ts nådig omsorg och hulda omtanke för sina under-
såtars väl, åsyftande en högre både fyeiek och mora-
lisk bildning bland folket, spridande, genom vidaträck-
tare Kunskaper ag i Kristendomens läror, som ock andra 
nyttiga vetenakapaännen, upplysning och större insikt 
uti det, som befordrar allmän och enskild trevnad, val-
stånd och medborgerliga dygder, överläggning om en Ar-
lig avgift till Sköl-läraren, vilken avgift, med avse-
ende ej mindre på den allmänna fattigdomen i denna 
skogsbygd, där missväxter på sädesgrödan så ofta in-
träffa, än ock det videträckta läget byarna emellan, 
där de flesta hava ifrån 2 till och med G mil till 
Kyrkan, förorsakande i synnerhet för de avlägsnast bo-
ende kännbara omkostnader för barnens underhåll i Skich. 
lan,de icke, med den bästa vilja för det goda ändamå-
let, ändå kunde Ataga sig till högre belopp än Två (2) 
Skillingar Dacca på varje skattekriven person iSock.. 
nen, dock denna gång ej något särskilt belopp för de 
barn, som Skolan begagna. 

Som lokada förhållanden icke medgiva annan än en flytt-
bar och ambulatorisk Skola inom denna Socken och den 
nu sAledes åtagna avgiften bliver alldeles otillräck-
lig att avlöna en Lärare, även om lönen till det be-
stämda minimum, så anmodades Församlingens Kyrkoherde 
att, enligt föreskriften i Kungl. Majrts Cirkulär - 
- Brev till Konsistorierna i Riket av d. 15 sistl. 
Aug., genom underdånig ansökan hoa Kungl, Maj:t söka 
nådigst erhålla aå start bidrag, som kan fylla bris-
ten i Sockenmännens eget anslag för Lärarens avlöning, 
utav de medel, som Rikets Höglovliga Ständer till det-
ta ändamål anordnat. 
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Under de ljusa sommardagarna skulle ring-
ning i Kyrkoklockorna till arbete ske kl. 
1/2 till 6 om morgnarna och utom mat och 
vilotimmarna arbete fortsättas till kl. 9 
om kvällarna. 

Antogs Skräddare Gesällen Eric Erseon Lör-
venberg, såsom känd för skicklighet i 
skräddare yrket*  till Sockenskräddare. 

24 mats 15-14 
Vid den sorgliga underrättelsen om Korung 
Carl d. 14de Johans död skulle nu ombesör-
jas den sa kallade själaringningen~  hvar-
vid Bond. Eric treson i BredgArd och Kloc-
karen W. Nilsson åtog° sig mot en ersätt-
ning af 8 Sr Bco eller k Sr Boo per man 
för hvarje Ting ifrån och med den ofvannämn-
de till och med Junii Månad slut, då ny 
öfverenekommelse skulle gjöras. 

KYRKOBYGGNADEN 

19 januari 1845. 

Till yttre taktäckning å den blivande Nya 
kyrkan härstädes ansåge Sockenmännen billi-
gast det au brukliga Takpapper„ som å fle-
ra byggnader varit använda, såvida det får 
begagnas för den blivande brandförsäkrin-
gen å Kyrkan. 

Och skulle i sådant avseende Kyrko-Kassans 
medel bestrida omkostnaderna till inköp av 
eadant takpapper. 

KYRKOBYGGET 
mums MJÖLK-i:OR UTAN PARÄKNING 
19 jan 1845. 

Mat och kosthållning jämte husrum, sängkläder och uppassning m.m. för Byggmästaren Lind-
atein och hans Medhjälpare under Kyrkobyggnadsarbetet instundande vår och sommartid ville 
Sockenmännen att undertecknad, ordföranden skulle Tita ga sig. Och för att kunna ombesörja 
eaväl Kosthållningen som det övriga besväret tör Byggmästaren och hane Medhjälpare, gjor-
de ordföranden det förbehåll att ej allenast de 2ne Kammar-rummen i Sockenstugan skulle 
upplåtas till begagnande, utan ock för bestridandet av mathållningen äga rättighet att A 
Bredgårds hemskog under sommartiden hava på betet tvenne mjölk-kor utan påräkning samt 
dessutom i betalning för Koethållningen m.m. för ovannämnda Personer erhålla Kontant av 
Kyrko-Xaesans medel fyrtio (40) skillingar Banco om dagen för varje person som njuta koe-
tet. 

Likväl skulle det stå andra av Sockenmännen, som vilja åtaga sig ovanberörda besvär och 
omkostnad, fritt att, om de ea åstunda, för billigare pris och överenskommelse övertaga 
samma bestyr. 

Trygge Pehr 
Såsom en liten belöning för det att Riseds Nybyggare ertappat Fästningsfången och Kyrka-
tjuven Pehr Larsson Hjort eller Trygge Pehr kallad, bestämde Sockenmännen av Fattig-Kas. 
san (1) En Tunna Korn, dock så att Pehr Olsson Sköld, som i synnerhet haft största besva 
rot därmed, skulle erhålla hälften därav eller i Tunna - det övriga el. den andra hälft 
delas jämnt emellan de andra grannarna. 

VAL 

Till FUllmäktige för Ströms Socken i Tax-
eringa Committe med Hammerdahle Tingslag 
d. lite Junii innevarande år (1845) valdes 
af St dypersons Classen Krono-Länsmannen 
Hr A.G. Rosenberg och af Bonde-Ståndet 
NYmandemannen läns Nilsson i Joesgård. 

Norr-vatten 
Det är ganska svårt att finna källor med 
avrinning mot norr. Därför har detta vat-
ten undergörande verkan på allehandakeäm-
por. 

På bygdskogen norr om Ström, närmare be-
stämt på Flakaåsen, finne en sådan källa. 
Bybergs-Märit och Klockare Nilson hämta 
här vatten till sina medikamenter. 

Allt som skall tvättas eller smörjas bort 
bör göras när månen står i nedan om det 
akall lyckas. 

30 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ÅDERLÅTNING 
Sämre kvacksalvare rinns nog 
lite varstans, och en del bli 
genom praktik någorlunda skic-
kliga att kunna hjälpa i nö-
den, i synnerhet då. det ej är 
fråga om svårare fall, men de 
andra som ej förstå något om 
sjukdomens orsak och art kun-
na begagna nästan samma bote-
medel för vad sjukdom som 
helst. 

Åderlåtning är mycket vanlig. 
Visa åderlkare-kvacksalvare 
resa igenom flera socknar för 
att förtjäna sitt uppehälle. 
Och många, särskilt de fatti-
ga, kunna sällan få n‘egen an-
nan hjälp än vad dessa kvack-
salvare lämna. 

Emedan nya Kyrkogården består 
av hård och stenbunden grund 
ansågs nödigt att varje höst 
innan jorden fryser upptaga 
en för under vinter timande 
dödsfall tillräcklig Grift, 
och åtaga nig Färjemannen Pehr 
Fehraaon i Ström och Inhyses 
Mårten Nilsson i tihn att mot 
särskild ersättning för varje 
lik bemälde grift upptaga, 
och vid inträffande vår igen-
fylla. 

Altartavla i Nya Kyrkan, var-
em fråga flera gånger varit 
väckt, blev nu antagen att 
förfärdigas enligt förut före-
visad Ritning. 

FOLKSKOLAN 
SOCKENSTAMMAN 25 APRIL 1847. 

Sedan 2ne Sockenstämmor förut blivit hållna i avseende 
på Grganieerandet av en folkskola i Ström utan att be-
slut som vore allom tillnöjes kunnat fattas, samman-
trädde A ovanekrivna dag åter församlingen för att i 
ärendet fatta ett avgörande beslut. 

Etter mångfaldig överläggning beslöts elutligen att de 
en så nödig och förmånlig inrättning som en Folkskola 
är icke kan undkommas måtte den inrättas så att alla, 
även de avläganaste i en så vidsträckt Socken som 
Ström är, måtte kunna med aå ringa omkostnad som möj-
ligt begagna sig av densamma, varför enhälligt beslöts 
att Skolan skulle bliva flyttbar eller Socknen förde-
las i 3 Skoldistrikt näml. i kyrkoskalan en Station., i 
Milis By den 2dre och den ide Stationen på Hilleand el-
ler Gärdnäset i fall Alanän Kapell Lag ej komme att 
förenas med Ström om Skolan, men skulle berördaKapell 
Lag ingä i förening med Ström så skulle denna Socken 
utgöra blott 2 Distrikt vilkas bestämmande den redan 
valda Skolstyrelsen förbehöll sig att framdelen uppgö-
ra. Och utfästades att varje Distrikt skall bestå 
Skolläraren erforderliga Husrum och ved, rör den tid 
han vietas p; varje ställe. 

DA tiden nu är för handen att folkskolan i Ström hör 
sättas i verksamhet rattades på väckt fråga därom det 
beelut att Skolan bör öppnas i Oktober och undervie-
ningen fortgå till 8 dagar före Jul, samt efter nyå-
ret öppnas den åter i början av Februari och fortsät-
tas till mitten av Juni. 

Barnen intagas i Skolan mellan 7 och e Are ålder. 
Rättskrivning och Ren innanläening drives till möjli-
gaste fullkomlighet, Kristendomskunskap, Skriva och 
Räkna bliva läroämnen för nu ingående Skolan och 
Skräddare C Strömntedt antages som Interima Skolmäs-
tare och de som begagna undervisningen löna honom ef-
ter överenskommelse* 

Rengöra Herrens Hus 
Såvida enligt urgammalt bruk socknens Inhyseshjon varit förpliktade att tvenne gånger om 
året nämligen till Midsommaren och till Mikaelie dag rengöra Kyrkan men t senare tider 
end.aet de närmast Kyrkan boende Inhyses hjon infunnit sig till nämnda förrättning, så be-
slöts nu enhälligt, för pliktens jämna uppfyllande att Socknens Inhyseshjon må fördela 
i tvenne parter och en rart vardera gången rengöra Herrens Hus. 

Därtill fattades även det beslut att om ett eller annat Inhyses hjon utav tredska eller 
motvilja utebliver, legen för det samma och den som hjonet hyser på sina ägor ansvara i 
företa hand legan. 

Födde Älghallen den 21 juni. 1849. Hös= 1248 

Ett gossebarn på nybygget Klghallen i Ströms socken i 
norra JUntland. Gassen får i dopet namnet Nils, 

Föräldrarna Äro nybyggaren Nils Nilsson Löf och hesa 
hustru Ingeborg Svensdotter. 

hålls sista gudetjäneten i 
aröme gamla kyrka. Kloekste-
peln är redan riven Gen trä-
virket i den bortauktionerat. 
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Komminister Selborg skriver brev till 
byggmästare Lindstein. som uppför Ströms 
nya kyrka. 

Heders Broder! 

En rund tid har nu framilat under all-
sköns tyatIåtenhet oss emellan. Att den-
na tystnad ej må bli evig vill jag nu 
söka göra ett afhrott derpå ehuru jag 
icke för närvarande ögonblick har något 
af betydenhet att förkunna, eller ange-
näma nyheter att fägna med. Det crr.å dock 
räknas för något när jag (som vanligt 
brak är) omtalar att jag sjelf och samt-
liga de mina lefva och njuta. Guds loft  
någorlunda hälsa och till önskar Bror 
med de sina det samma. Vidare må det 
och vara något att vi här haft en vin-
ter som knappast haft sin like i manna-
minne både sträng köld mycke anb och 
atom. Vist kan fordom äfven varit s;1 
mycken Snö under vintern som nu, men 
han har dg en och annan gång blifvit 
ihoptuktad af töväder, men ännu ha.rså-
dant icke vankat härstädes ifrån förs-
ta snön på hösten intill denna dag. Äf-
ve i går och förrgår Snägade här be-
tydligt, aå att sommaren synes vara på 
ansenligt afstånd från dem som redanä-
ro Foderlösa och kanske varit det någon 
tid förut. Jag för min enskilda del är 
lycklig en sådan vinter, som har ensam 
foderväg och något öfver 2 mils längd 
till stället+ Men beklaga sig bör man 
och får man icke. Den aom gaf sommaren 
gaf öfeen vintern och då är intet der-
emot att säga. 

Änteligan bör det icke räknas för platt 
intet, om jag vet berätta heart Kyrko-
målarna skola bo i Ström under instun-
dande sommar. Det är hos klockaren der 
de slippa äta Bådar och artar. Nej Nejl 

Ehuru hans hustru ar Målarena Gudotter och ailledea ej har något att grufva sig för, vå-
gades icke en gång anbudet. Målaren får gå på socknen, äta gånglede mateäokombyte för 
hvar dag, således idel gästabud, men husrum --- on dagen -i kyrkan om natten på bar bac-
ke. Nej nej Presten det trollet lärer nog ska ha i sig dan stora förtjenstan ännu en 
gång, men torde kanske ej göra sig besvär med att urskilja kärnan för egen del detta 5r 
utan låter troligen alt sammans Ltföljaa. Får då se hur det går med belåtenheten! 

Oaktad alla kloka funderingar stannar man ofta i rådlösheten, och sk gick det äfven här. 
Jag har emellertid nöjet få vänta Bror hit och med det samma hopp om mången trefligstund. 
Det förra må vara förgånget. Men godt skulle det vara om Bror hade godheten med några 
ord underrätta mig om ungefärliga tiden för hitkosten. Församlingen börjar snart vänta. 
Tueenfald hälsningar till Brors eamteliga anhöriga från oss alla och ogift från din ur-
gamla tillgifne vän 

M. Selberg 

Ström d. 21 April 1849. 
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AUKTION 1850 
Då auktionen redan är utsatt till den 22 dennes 13423 innanredet i Gamla Kyrkan och detta 
borde under veckan först löegöras och iordningställas, men de med Dagsverken resterande 
äro på allt för stort avetånd avlägsna för att kunna påkallas, allts$ blev nu överens-
kommet och beslutat, att ny tur börjar med Dagsverken. Och utlovade Kyrkovärden Ett Dags-
verka, Nämndeman Anders Jönsson i Öhn Ett, A. Strömetedt Ett, Eric Jönsson i Chn, rest 
2 Dagsverken, Ett på ny tur. Kyrkovärden betingar dessutom, vem han kan få och arbetet 
företages instundande Tisdag. 

Lärarlön 
20 April 1851. 

Emedan Skol Lärare Lönen är i kontanta penningar anslagen till Femtiotre (53) Riksdaler 
16 S Banco som synes mycket knapp i anseende till det trägna arbetet som med sysslan är 
förenad, väckte undertecknad ordförande i Skolstyrelsens sammankomst fråga om icke en 
tillökning för innevarande år kunde beviljas utav Kassan särdeles som de av varje man-
talsskriven person beviljade 2 Skilling Banco aj blivit uppburna. 

Saken togs i övervägande och efter rådplägning beslöts det en tillökning av Tio (10) 
Riksdaler Banco för innevarande år. 

FORHOR 
På framställning av Ordföranden om icke Skolbarnen de Söndagar de kunna allmänt bevista 
Gudstjänsten i Kyrkan, på eftermiddagen borde samlas i Skolrummet för att förhöras och 
efter förmåga göra reda för dagens predikan, vilket bifölls bUe av Skol Läraren och av 
styrelsens ledamöter. 

Detta gäller endast för de Söndagar då väderleken medgiver att barnen mera allmänt kunna 
bevista Gudstjänsten. 

31 Augusti 1851. 

Emedan tiden till Dolkskolans öppnande enart är inne man husrum ännu ej betingad väcktes 
fråga om hyrande av Lokal samt vedhållning för året. Bonden Bana Zachrisson på Näset er-
bjöd att för detta år upplåta samma rum BOM förra året samt att bestå erforderlig ved e-
mot Kontant betalnink i ett för allt Femtio Riksdaler. Och som ingen erbjöd husrum och 
vedhållning varken bättre eller lika pris Hans Zachriason det utlovat, antogs av de när-
varande Sockenmännen hane anbud. 

OM HUSBYGGE 
Husen uppförs av liggtimmer med en timmerman, tömmerkär, på varje knut. Klockan pl mor-
gonen börjar man arbetet undet såns och kaukning. Huset bör timras upp på en vecka. SA 
när krop&en rullas upp på lördagen, håller man taklagsfest, "kroppåsbull". 

När väggen skall tätas använda en ae.rskild mossa, husmösen kallad. Det är en hel liten 
vetenskap att leta och samla in den. En mindre gran rivs upp ur marken och kvistas. Ren 
rötterna lämnas kvar nertill. Mossan tas nu upp i flak och lägga varvtals från rötterna 
och upp efter stammen, tills bara en liten bit av toppen återstår. Med ett stadigt grepp 
om grantoppen bär man så hem "mösekärinsen" på ryggen. 

Det är skämtsamma män de där tömmerkäran. Kommer en flicka i närheten av arbeteplateen 
så tas hon fast, och skall då "lova ut" dvs lova att samla byni ungdom och timmermännen 
någon kväll, då man skall skämta, leka och ha roligt. 

Men är flickan motsträvig tar man henne till byggnadaplateen och spikar felet henne i nå-
got klädesplagg mot väggen. Och så får hon sitta till dess hon godkänt fredsvillkoren. 

Flickorna brukar göra "tömmerglAman", en sorts dockor, och sätta på knutarna någon natt 
då timmermännen sover. Dessa dockor är ibland stora och vederstyggligt fula, ibland små 
och vackra beroende på om flickorna gillar eller ogillar timmerkarlarna. 
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JÖNS LANDGREN 
Ströms första examinerade folkskollärare heter Jöns Landgren. 

Bland en av nio syskon i Munevattnet utsågs Jöns att vara en ingenjörn medhjälpare vid 
skogsförrättning, s.k. lingång. Bra fotgängare och med god orienteringsförmåga blev han 
dennes biträde under två somrar. Vid avskedet yttrade förmannen, att Jöns borde ge sig 
ut och studera. Detta erkännande malde i det unga blodet, men utan att komma till något 
beslut. 

Då det en dag blev bekant, att Ströms socken beslutat bilda folkskola samt bygga skolhus, 
beslöt sig dock Jöns för att resa till Härnösand för att där avlägga examen för skollä-
rare, vilket även lyckades. 

Skolhuset ligger på den s.k. Skolbacken och innehåller en större lärosal, två rum för lä-
raren å nedre botten samt ett litet vindsrum en trappa upp. över ingången till skolan 
står på en vit skylt med svarta bokstäver: "Gude fruktan är vishetens begynnelse". Skol-
barnen får själva i tur och ordning ombesörja såväl eldning som städning i skolrummet. 

Enär eleverna, som åtnjuta undervisning i församlingens småekolor, endast undervisas i 
Ströms folkskola under höstterminens tre månader, måste Landgren under nämnda tid använ-
da sig av "monitörer" för att hinna med de många elevernas undervisning. Det är särskilt 
i räkning som dessa monitörer får tjänstgöra efter att först ha erhållit privat undervis-
ning av Landgren innan de börja med sin hjälpundervisning. 

Jöns Landgren är en mycket omtyckt och energiåk lärare. 

Rotehjon 
Emedan Socknens Rotehjon ej alltid i vederbörlig ordning bli forslade från By till By, 
varigenom oordning och oreda i deras omvandring kring Socknen ofta uppkommer, begärde 
Fatt igvårdsstyrelsens Ledamot Eric Jönsson i Rieselås att bentämd överennkommelse och 
benlut måtte fattas om Rotehjonene forslande. 

Efter ärendets föredragande yttrades av de flesta närvarande att alla Rotehjon böra om-
vandra hela Socknen och de som tarva skjuts skola erhålla den från By till By dit de 
skola för att njuta underhåll genom tur inom Byalaget. Häremot protesterade Bonden An-
ders Tallquist i Strand och yrkade att Socknen måtte indelas i vissa Rotar, varigenom 
mycken skjuts kunde undvikas. 

Men i anseende till Socknens vidsträckthet skulle en del Rotehjon därigenom bliva hind-
rade frän att besöka Herrans Hus och bevista den ellmännaljudetjännten, med flera skäl 
som anfördes vadan de flesta vidblev° den första meningen att skjuts bör tills vidare be-
stils By från By, och målet framdeles, vid allmännare samling till ranakning och avgöran-
de företagas. 

3 juli 18,3. 

Fråga väcktes efter föregången pålysning, om Gamla kyrkans nedrivande eller försäljande. 
Rådplägning företogs och beslöts*  att anställa offentlig auktion g den samma och bentärn-
des auktionstiden till samma tid som Skolbyggnaden företagen eller när Tiondeemöret in-
tages. Och förbehålles att kyrkan rives så nära Grinden som möjligt, och undvikes att 
lämna Grus vitt omkring utan göres platsen så ren som möjligt, särdeles utom murarna. 

Betalningen erlägges till nästa April månads slut. 

RIKSDAGSVAL 
Till följd av Konungens Befallningehavandee order om Elektors val till Riksdagsman sam-
manträdd@ Sockenmännen för att utse ombud till Elektorn val den 14 Augusti, och valdes 
enhälligt därtill Gästgivaren Nils Jonason i Minins:ån. 

LANSMAN NILSSON I HAMNS DAL KÖPER TIMER FÖR GRANINGEVERKENS RAKNING. 

PRISKURANT: 6 SKILLINGAR/STOCK. 
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23 Oktober 1853 

Skolläraren Herr J Landgren anmälde sin åstundan vara 
att hädanefter bekomma den i Lönevillkoren för ekollär-
raren beviljade kofödan in natura anhållandes tillika 
att ban för den tid han kommer att innehava Skollärare-
befattningen härstädes måtte bibehållas vid det honom 
hittills i Spannmål och penningar bestådda Lön utan av-
kortning för kofödan, vilket allt honom beviljades och 
bestämdes att kofödan må erläggas med ett halvt(1/2) 
Lispund hö, ett halvt (1/2) Lispund Ualm och ett halvt 
(1/2) Lispund Starrfoder av varje Rota inom Församlin-
gen, vilken jämte Spannmål-Lönen bör av honom självupp-
hämtas, 

Skollärare Jöns Landgren ned familj. Hustrun Sura Jons-
dotter, född 1827, kommer från Hillaand. 

Skolhuset 
Fråga förekom om Skolhusets 
flattäljande in- och utvändigt. 
Inhyses Mickel Andersson åta-
ger aig att emot spånens er-
hållande och Fyra Skillingar 
Banan på varje Rök samt hälf-
ten eller 2 S Bahco av varje 
Odelatorpere, verkställanat-
täljning å hela Byggnaden in-
och utvändigt, med förbehöll 
att täljningen verkat:Snes med 
noggrannhet. 

Kontanta betalningen indrives 
av Sockenskrivaren tillika med 
övrig Sockenjämnsd. 

AUKTION FA GAMLA KYRKAN 

10 Sept. 1853. 

Ströms Gamla Kyrka förauktio-
neradea enl. beslut. 

6 Riksdaler och 32 skillingar. 

Kyrkan inropades av färgare 
A. Selinder och handl. A. Hög-
lund. 

ETT SK GSKC7.\'11LAKT  
Den 23 juni 1853 försäljer Bonäsets, Espnäs och RiSnä-
sets skifteslag samt Strands byamän avverkningar-ätten 
till all tall- och granskog om 11 tums tjocklek 1 1/2 
aln från roten och däröver under 50 års tid till bruks-
patronen J.E. Gavelius å raningen Bruk. 

"Till Herr Brukspatronen J.E. Gaveliue eller dess rätts-
innehafvare upplåta och försälja undertecknade all &våra. 
skogar befintlig gran och tallakog att under 50 års tid 
fritt disponera och använda emot följande viAlkor nem-
lisen: 

1. Såeom köpesumma erlägges Tretusensexhundra riksda-
ler riksgälds, deraf 600 Adr betalas inom en månad här-
efter, 1000 _Hr näeta nygir, 1000 Rdr nyåret 1855 och a-
teretoden 1000 Rdr samma mynt nyåret 1856 ooh hvilken 
köpeskilling bör efter innehafvande skattetal emellan 
Clas fördelas. 

2. För skogens framtida tillväxt må icke något trädun-
der 11 tums tjocklek vid stubben 1 1/2 aln från roten 
afverkae eller nerhuggas och förbehålla vi ose dessutom 
att under den nu bestämda tiden till egna hasbehof an-
vända så mycket skog vi behöfva eller åstunda samt på 
hvilket ställe och kvarest vi behaga, dock förbinda, vi 
area att för furubeskalöpning icke använda något tallträd. 

3. Köparen lämnas frihet att för skogens framforsling, 
flottning eller uppläggning och förvarande fritt dispo-
nera våra vatten och vattendrag med dertill hörande 
stränder, vorkställa strömrenaningar samt uppföra bygg-
nader och anlägga vägar. 

4. Förbehålla vi oss förmånsrätten att hugga och fram-
forsla alla trädvaror om vi i afseende på ersättningen 
derför kunna öfverenskomma.. 

5. All skada som förersakas oss å våra siktar, nuva-
rande eller framdeles blifvande, sågar och qvarnmrgemcm 
der byggnader och flottningen af trävaror skall köparen 
ersätta efter mätismanna ordom. 
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6. Skulle i och för denna skogshandel rågångarna till 
våra ägor behöfva uppgås eller regleras, åligger köparen 
att bestrida därmed förenade kostnader. 

7. För fullgörande och orubbliga efterlefnaden af detta 
kontrakt alger köparen att utan vårt vidare hörande er-
hålla laga inteckning uti våra häretädee agenda skatte-
hemman och må han å sin sida erhålla en månads betänke-
tid för detta kontrakts antagande. 

8. I händelee detta kontrakt antages kommer den mellan 
Forsne bruksägare och oss gällande öfverenakommelse om 
timmerleveranser att helt och hållet förfalla. 

9. Genom detta kontrakt bör icke ringaste hinder upp-
komma för oas att verkställa nödiga ekogaröjningar för 
odlingar och egornas förbättrande. 

Att sålunda är öfverenskommet försäkra och erkänna. 

Strand och Ström den 23 juni 1853. 

Anders (bomärke) Andersson, Per (bom.) Mårtensson, Sven 
(bo.ni.) Persson, Anders Persson, Sifvert (bo.m.) Mårtens-
son i Strand, Per Persson, Jöns Erason i Tullingsås. 

Till vittnes P. Holm, And. Brännholm i YYrås, gonas 
Nilsson. 

Föreatående kontrakt antages och godkännes af mig härmed 
till delar med det tillägg*  p'g byaminens begäran, att 
de uti detsamma bestämda femtio åren skola räknaufrU 
den dag kontraktet är upprättadt eller den 23 juni det-
ta gr, att byamännen få fritt använda torra till timmer 
eller bjälkar icke användbara träd och löfakog samt att 
de icke skola stå uti gemensamt ansvar för den skada 
som skogseldar kan förorsakas av mig eller min rättsin- 
nehafvare, dock obetaget att i laga ordning söka ersätt-
ning af den som sidan skada åstadkommit. 

Graningen Bruk den 1 Juli 1853. 

J.E. Gavelius 

Att Herr Brukspatron J.E. Gavelius egenhändigt tecknat 
sitt namn intyga p& en gång närvarande vittnen. 

M. Ludvig Sundelius. O.F. Hagberg. 

Kristlig ordning 
Emedan en osed inrotat eig i 
Församlingen och börjat bliva 
mer och mer synbar, nämligen 
att en och annan kommer sent 
in i Kyrkan och ännu mycket 
flera alldeles för tidigt be-
giva sig därifrån varigenom 
buller och oljud förorsakas 
och varemot flera gånger bli-
vit varnat särdeles vid sist 
hållen Prost Visitation, så 
tillsades nu församlingen att 
därmed upphöra, emedan danen-
däktige åhörarens uppmärksam-
het därigenom mycket hindras. 

Och som större delen av Ung-
domen merendels sitter på Läk-
taran och i mängd begiver sig 
därifrån strax predikan är 
slutad och stundom dessförin-
nan, så beslöts till förekom-
mande av detta oskick att en 
Samman var Söndag tager sin 
plats på Läktaren för att hin-
dra den otidiga utgången. 

Även så erinrades församlin-
gen om nödvRndigheten att 1A-
ta små barn förbliva i hemmet 
till dess de kunna hålla tyst 

Även så erinrades föreamline 
gen om nödvändigheten att lå-
ta små barn förbliva i hemmet 
till dess de kunna hållas tys-
ta i Kyrkan och ej med oupp-
hörligt skrikande förhindra 
både Lärare och åhörare, och 
böra såväl Seemän som ord-
ningsmän var och en i sinaRoe 
tar förmana allmänheten till 
ordning i båda dessa fall så 
att Kristlig ordning må råda 
inom Herrans Hus och ingen gi-
va anledning till sådan före-
bråelse som Jesus gav Judarna: 
Mitt hus är ett bönehus men 1 
haven etc - 

linobtlititer 
SOCKEYSTAMMA 1834. 

Då Sveriges Inbyggare så väl i högre som lägre Klasser mera allmänt än förut ekett, bör-
jat inse det skadliga och fördärvliga i Rusdrycker och i synnerhet brännvinete, såsom 
det mest allmänna, överflödiga bruk och en allmän arbetsamhet framstår för dess avekaf-
randa, så att numera inom Jemtland bruket av Kyrkoplägningar är avlagt utom i Ström, sy-
nes hös tid vara förhanden att även här börja motverka en osed och ett ont, som i de 
siat förflutna goda &ren visat sig vara i tilltagande, och varemot flera gånger varit 
varnat men alltid utan önskad verkan. Därför yrkades nu så väl av undertecknad, som av 
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flera Sockenmän, ett nytt försök atthädara 
efter alldeles upphöra med all traktering 
vid Kyrkan eller å. Sabbat', dag, vare sig 
vid Brudvigsel, Begravning, Barndop eller 
Kyrkogång, med ett ord av vad namn och an-
ledning det vara må. 

Och som en var med sunt förnuft måste inse 
det skadliga och sorgliga som ofta härfly-
ter från dylika förplägningar beslöts nu 
enhälligt att hädanefter därmed alldeles 
upphöra. Och ansågs nödigt att för var och 
en som vågar överträda detta beslut bestått-
ma en avgift till Kyrka av Tio (10) Rdr 
Banco för första resan och nedan dubbelt. 

Lika avgift till Kyrkan bör ock gäldas av 
var husvärd„ som för sådana förplägiingar 
upplåta sina bonings- och husrum av vad 
Namn de hava må, och på det detta till 
allmän båtnad syftande beslut må efterle-
vas ansågs även nödigt att utvälja vissa 
tillsyningsman. 

21 Oktober 1855, 

Emedan nya Skolhuset icke hunnit inredas 
så att undervisning med barnen kan bedri-
vas därstädes under instundande vinter 
måste Skolrum hyras och lovade BondenOlof 
Jonsson i Bredgård upplåta sin så kallade 
helgdagsstuga under årets tvenne Terminer 
emot ersättning i Hyra Tio (10) Riksdaler 
Banco. 

12-er  ?ff-w 

SOCKENSTÄMMAN I MDVERBER 1855. 

Svaninge Byamän, Daniel Larsson, Jöns An-
dersson och Ankan Lisa Larsdotter, före-
tedde öronen av Fyra stycken större Björ-
nar dem de under loppet av året dödat på 
sin Skog utan Skallgång anhållandes om 
skottpengar, vilka beviljades med villkor 
att Svaninge Byamän skyndsamt förete Gil-
tiga bevis på att de dödat Björnarna på 
egen Skog. 

LAGA SKIFTE 
å hemmanet Gärde Nr 1 har Jonfe Svensson följande åbyggnader, som skall flyttas. 

Mangårdsbyggnaden, som är 30 fot lång, 23 fot bred och 13 varv hög och täckt med nävar 
och takved. Den är inredd med 1 rum och förstuga och har en spis av kalksten. Då den är 
i dåligt skick, varderas den till 150 Rdr. Rivning och uppsättning beräknas kosta 85:25 
Rdr. Dagsverken beräknas till 1:50, hästdagsverken till 3;- och murardagsverken till 2 
Rdr. En mes näver kostar 3:-, 1 tunna kalk 2:- och 100 tretumsspik 0,75 Rdr. 

Fähuset, som är täckt med näver och takved, är 27 f fot långt, 28 fot brett och 13 varv 
högt och inrett med spis av kalksten. Allt-i ordinärt skick värderas till 175 Rdr. Riv-
ning och uppsättning sätts till 81:50 Rdr. Foderladan är 313 fot lång, 28 fot bred och 
16 varv hög under nävertak och i ordinärt skick värderas till 50 Rdr och flyttningen 
till 24 Rdr. 

En byggnad med ett boningsrum med kalkstensspis och en matbod under tak av näver och 
takved, värde 300 Rdr. Vedboden under nävertak värderas till. 50 Rdr. Mjölkboden i mind-
re gott skick. Trösklogen är gammal och förfallen, värde 100 Rdr. Stallet är fyrknytt 
och förfallet. 

Golvkällaren med sten till sidoväggar och tak av bräder befinner sig i försvarligt skick. 
Den är värd 50 Rdr och arbetskostnaderna belöper sig till 25:50 Rdr. 

Till hemmanet hör slutligen sommarfähue, 24 fot långt, 2l- fot brett och 7 varv högt och 
belagt med nävertak. Det är i gott skick och värt 20 Rdr. Arbetet med flyttningen skall 
kosta 10:50 Rdr. 
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HANTVERKARE December 1856. 

Skräddare Gesällen Nils Gabrieleecn begärde att bliva an-
tagen till Sockenskräddare, vilket av Församlingen bevil-
jades. 

Garvare Gesällen C.O. Lindepist från Piteå Stad uppvisa-
de sina medhavda Betyg eåväl om sin Kristendomskunskap 
och frejd, som ock om sitt yrke, begärandes att bliva an-
tagen till Sockengarvare, vilket dock av Församlingenvä-
aades, 

Likaledes begärde en Urmakare Häldquist att i Socknen få 
bosätta sig aäeom urmakare, vilket även enhälligt avslogs. 

DET RYKER IN! 20 September 1857 

Emedan Sockenstugan 42.-  i sitt närvarande skick obegagne-
lig även som Förstugukammaren vid henne har Sockenstämma_ 
blivit utsatt att hållas å ovanskrivna dag för att fatta 
beslut om förändring av Skorsten så att röken m6 dragas 
ur rummen. 

Efter ärendete föredragande bealöto Sockenmännen att den 
som övertagit Sockenetugana flyttning må under instundan-
de höst fullborda Byggnaden enligt de före Auktionen giv-
na föreakrifter och uppföra Skorstenen så att röken går 
ut och allt följes efter föreskrift, om arvodet skall ut-
bekommas. - Församlingen önskade ock att Sockenatugan bor-
de flyttas litet längre ifrån Kyrkan. 

BEGRAVNING Föredrogs en ansökning av Lasaretts Sysslomannen Herr P. 
Englund om utbekommande av 2 Rdr Banco i begravningskost-
nad för pigan Erica Holmbergs oäkta flickebarn under det 
hon var intagen å östersunde Kurhus. Församlingen bevil-
jade att ovan fordrade 2 Rdr Banco få erläggas utav För-
samlingens Fattig Kassa medel. 

LEKSTUGOR 

 

Emedan det förut en eng varit beslutat att Lekstugor ej 
få hällas i Sockenstugan men detta oaktat sådant nyligen 
skett, beslöts nu att sådant härefter icke får tillåtas 
och bestämmes ett vite av (6) Sex Riksdaler 12 S Banco 
för den som anställer Lekstuga i Sockenstugan samt 2 Rdr 
Hane(' DOV var och en person som deltager i Lekstugan vil-
ket vite tillfaller Socknens. Fattig Kassa. 

Lag samma vare även med Skolhuset. 

 

SOCKEN APOTEK Juni 1858. 

Upptogs till avgörande i Sockenstämman den förut väckta 
frågan om f.d. Hästjägaren C.T. Hedströms antagande till 
Socken Apotekare och biträde vid förefallande Sjukdomar. 

Efter betänkande medgav Församlingen att Redström må tills 
vidare förbliva inom Socknen och tillhandahålla sådamaMe-
dikamenter som äro lovgivna att finnas Å Socken Apotek 
samt gå Församlingen tillhanda med biträde vid förefallan-
de sjukdomsfall, allt på hans eget ansvar. 

VÅRA PEKAR 
	

MYNTENHET : 	1 riksdaler specie i silver /+ rdr rmt/. 

RAKNEENFMT: 	1 riksdaler riksmynt = 100 öre. 
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För resa inom reket upprättaa i vissa fall
pass. 

Kongl. Maj:ta Befallningehafvande över 
Jemtiands län utfärdade detta Fasa förBon-
desonen Carl OlofsSon från Riscells saman-
mält sig ämna resa till Stockholm. Fördan-
skull blifva vederbörande i Länet befallda1  

samt andra, hvilka uppsigten å de resande 
tillkommer, Tjenllgen och vänligen anmoda-
de att låta bemälte Carl Olofsson, såsom 
uti rätta ärenden stadd, fritt och obehin-
drat pass och repasaera och gäller detta 

1Pass för tre månader från dato 12 November 
1856. 

(Carl Olofsson är eljest värvad soldat för 

I Risselås och Vallens Rote). 
Snarning 
är mycket givande. Man fångar tjäder, orre, 
ripa, järpe, hare och vad annars som går i 
snaran. Det är ett mycket humant fångstsätt 
eftersom snaran oftast fastnar om djurets 
hals. 

Materialet i snarorna är ofta köpt mäeninga-
tråd utom för ripfånget, då man använder 
tagel. 

Snarorna placeras bäst under en stor, yvig 
gran, där det är barmark under vintern och 
där djuren gärna håller till. Eller också 
bygger man ett hag av ris och granruskor, 
där man med hjälp av klykor gillrar anaror-
na i portar. Finns en stor myrattack liter 
man den gärna ingå i haget. 

Om man sätter ut omkring 100 snaror kan man 
på kort tid få 15-20 fåglar. 

NYA rillISTUIPAR 
Juni 1858 
Emedan murarna under nya Milstolparna sko-
la vara färdiga innan den 1: a instundande 
Juli förekom frågan huru och på vad sätt 
dessa skola uppföras, antingen genom gång-
led eller utbjuden pi1 Entreprenad, Aukti-
on* 

UTHANWL 
1 Augusti 1858. 

Handlanden Herr A. GJaaAn hade Skriftligen 
anmält sig hugad att bosätta sig i Ströms 
Socken för att idka minuthandel och anhål-
lit om så väl Sockennämndens som Försam-
lingens Ledamöters utlåtande i ärendet. 

Efter i Laga ordning skedd pålysning om ä-
rendet föredrogs det nu .. allmän Socken-
stämma varvid av Ren' 0104a hitsändanand-
lingar även upplästes varefter saken togs 
i övervägande. Gan som här redan förut ä-
ro bosatt 3 st Lanthandlande, scm mer än 
tillräckligt hålla allmogen varor tillhan-
da, anaåga något medgivande för Olakakvar-
ken av behovet påkallat eller kunna med-
föra nytta för FÖrsamlingen„ vadan hena 
begäran enhälligt avslog'. 

Donatis kornet 
Sommaren 1858 är mycket varm. Stora värme-
överskott föreligger för juni, juli, augus-
ti och september. Att fyra sommarmånader i 
följd öro mycket varma inträffar icke sA 
ofta. 

Den 2 juni upptäcks Donatis komet. Vid 
mitten av augusti börjar avansen att ut-
vecklas, knappt synlig för ögat. Men sin 
högsta glans når kometen den 5 oktober. 
Svansen är 	fjäderformad och har en 
längd av 7 millioner mil. 

Människorna känner bävan inför anblicken 
av detta malctiga himlafenomen. 

En mera svårartad sjukdomsepidemi bryter 
under sommaren ut i Yaskaftkälene by. 

Kyrkans skuld 
13 Juni 1859. 

Emedan Kyrkans Skuld årligen mer och mind-
re tilltager men ständigt ökas väcktes 
fråga om bristens avhjälpande. Av en och 
annan föreslogs att varje Nattvardsgäst 
erlägger 25 öre Riksmynt, för innevaran-
de r då vid nästa Majstämma ny överens-
kommelse må träffas om så behövas. 

Efter rådplägning beslöts att det senare 
skulle försökas instundande Lördags efter-
middag, varför samtliga närvarande tillra-
des att därom underrätta sina grannar sme-
dan tiden ej medgåve offentlig utlysning 
utav Auktionen, varom alla voro vase. 

Vidare beslöts att kvarnålbron vid TUllings-
ås må genom gångled skyndesamt sättas i 
stånd. 

Ris •smorning 
Recept. 

T ris -amorning skall ingå tjära, talg, syn-
veiblomma och avkok rå hundflokens rot. 
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DYÅSEN VID VID KYRKAN 
SOCKENSTÄMMAN 13 JUNI 1859 

Till förekommande af Oordnin-
gar, framställdes förat var-
ningar till föräldrar och hus-
bönder att hava noga uppsikt 
DA barn och underhavande. Sär-
deles eistl. natt hälls här 
vid Kyrkan mycket oljud och 
förargelee, varföre för att 
avvärja sådant för framtiden, 
beslöts att varje nattvandra-
re, som befinnes föra oljud 
eller hava onyttiga företag 
förhanden böta till föraamlin-
gena Kyrka förelagavis 25 öre 
och sedan dubbelt för varje 
gång, och bör den antagna By-
ordningen i hänseende till 
sedligheten noga efterföljas. 

2 Oktober 1859. 

Mäster Sparrfeldt anhöll om 
hjälp med ved under inatundan-
de vinter anseende det bliva 
jämret på Socknen om en åtog* 
sig veahAllningen och finge 
betalning därför genom Socken-
jämnad. Detta vägrades av de 
flesta Sockenmän emedan Sparr-
fält för längre tid tillbaka 
blivit antagen till Rotehjon 
och nu mera icke förmår för-
sörja eller aköta sig själv, 
vadan beslöts att han hädanef-
ter akall omvandra 'socknen i 
likhet med andra Rotehjen, 

BARNMORSKA 
April 1860. 

Då Ströms Sockenmän uti allmän Sockenstämma den 2 Okto-
ber 1859 beslutat att antaga en Barnmorska och Lönevill-
koren för en sådan då i det närmaste bestämdes, har un-
der den sedan dess förflutna tiden Barnmorskan i Tåsjö 
Socken, Christina Johanna Sundin, förklarat sig villig 
att antaga Barnmorsketjänsten i Ströms Socken dock med 
villkor av någon förhöjning i avlöningen samt bekvämare 
boningsrum än de å övre bottnen i Sockenstugan erbjudna. 
I anledning därav hade Sockenstämman till ovanskrivna 
dag blivit i laga ordning utlyst för målets avgörande. 

På tillfrågan om Församlingen ville efter barnmorskan 
undin  önskan förhöja Lönevillkoren och antaga henne 

till tjänstens bestridande eller låta den samma i Allmä-
na Tidningarna utsättas till ordentlig ansökning och se-
dan Sundins Kunskaps Betyg blivit upplästa, togs saken 
i övervägande och stannade församlingen efter åtskilli-
ga anföranden både för och mat naken, i det beslut att 

lmo förhöja Lönen med 2 Tunnor 11E-:.g om året, 

2do att utom den bestämda minimiavgiften 1 (En) Rike-_ 
daler 50 öre för varje förlossning som Barnmorskan 
verkställer skulle även de Barnaföderskor, som ej 
begagna sig av Barrnorskans biträde betala till 
Henne 50 öre Fikamynt och 

3tio består Församlingen i stället för husrum och ved 
LM) (Fyratio) Piksdaler.trligen. 

PF'd dessa Lönevillkor erbjudes Barnmorskan Sundin barn-
morsketjänsten i Ström. Men skulle hon icke finna sig 
vid att antaga anbudet bör sådant skyndsamt för Ströms 
Sundhets Nämnd, anmälas. 
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INSPEKTOR NORRMAN 

Första ombud för Härnösands 
Ängsåg i Ström. 1860- 

HYSER 
Att Folkskolorna medföra stora fördelar där de rätt 
handhavas kan aldrig bestrides* De kunna likväl i när-
varande skick icke till alla delar uppfylla allmänhe-
tens önskningar och anspråk, särdeles i mycket vidsträc-
kta församlingar, där Bostäderna äro belägna på flera 
mils avstånd från Skolstationen. 

Så ha en var av de från Kyrkan och Folkskalan längst av-
lägsna Byarna mer och mer börjat inse nödvändigheten av 
småskolors eller så kallade Rotaekolors inrättande för 
små barn som icke gärna kunna bevista fasta skolan utan 
att vara försedda med egen hushållerska, vilket skulle 
falla föräldrarna alltför kännbart. 

Men som avlönande av flera Skollärare bleve ett drygt 
onus för en medellös församling har Församlingen nu be-
slutat att ingå till Kungl. Majestät med underdånig an-
sökan om Statsbidrag till avlönande av 5 Roteskollärare, 
vilka borde Stationeras sålunda: 

En Lärare för byarna Långåsen, Trångåsen, Stamsele, Tax-
an, Storön och Vågdalen. 

En D:n för Renningsflotjälen, Bretjälen och den del av 
Tullingeås som bor i närheten av Bretjälen. D:o för ön, 
Strand och Gerilvattnet. 

En D:o för byarna Ojarn, Finvattnet, Kärrnäset och Renå-
landet. 

Samt En för Espnäs, Bonäset, Vedjeön och Alavattnet - 
- Förbindandes HemmansLborna i varje Rote sig att under 
Lärotiden bestå Läraren Husrum och kost utan ersättning 
samt Skjuts emellan Stationerna emedan Skolorna bör va-
ra ambulatoriska - Och dessutom Skjuts för Lärare till 
myrkan och tillbaka var 3de Söndag. 

April 1860* 

GANGTOUR 
11: mäster Sparrfeldt nu mera ser sig nöd-
sakad att såsom Rotehjon omvandra Socknen 
begärde han att Församlingen ville bestäm-
ma varest han skulle börja sin gångtour. 

Efter en stunds rådplägning fattade försama 
linsen det beslut att Sparrfeldt nå infin-
na sig å det rum varest hans hustru nu be-
finner sis och båda makarna sedan framgent 
åtföljaa. 

Strid om barnmorskan 

29 Juli 1860. 

Till slutligt avgörande företogs nu fag-- 
gan om pigan Karin Sahlbergs från Hammer-
dals Prästgård antagande till Barnmorska. 

Efter ärendets föredragande yttrade Bon-
den Jöns Göransson i Gärdnäs att han al-
väl för egen del som på anmodan av övriga 
Gärdnäs Byamin avsade sig allt deltagande 
i Barnmorskans avlönande och alla därmed 
förknippade omkostnader, anförandes samum 
skäl för sitt påstående, att varken Gärda 
nhs Byamän eller lärovan belägna, till 
Ström hörande,Byars befolkning någonsin 
skulle, för det långa avståndet frAnKyr 
kan kunna begagna sig av Barnmorskans bi-
träde. 

Men då Församlingen redan den 2 Oktober 
1859 uti allmän och Ordinarie Socken stäm-
ma beslutat antaga Barnmorska och bestämt 
lönevillkoren för en sådan, kunde nitgot 
avseende icke skäligen fästas vid ana 
Göranssons påstående, helst som nu endast 
vare fråga om en viss persons antagande. 
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;Arbetare 
3 November 1860. 

Då nu mera större delen av Socknens tjänst-
bara Drängar företagit sig att låta skatt-
skriva sig Bå&OM arbetare i So neo vari-
genom Hemmansägarna sanna arbetsfolk synes 
det billigt att Sockennämnden tager närma-
re tillsyn däröver och söker tillhålls 
varje dräng att Skaffa sig Laga försvar 
eller enligt gällande tjänstehjons Stadga 
taga, stadigvarande tjänst för året, 

f. Bonden, Nils Olofsson, som lidit olycka 
p.:e9 ein födorAdisko anhöll o hjälp av nr-
samlingen så att han kunde anskaffa en ko 
i den förolyckades ställe för att kunna i 
någon Kin hjälps dottern Gunilla med bar-
nens underhåll och uppfostran. 

Snöplogning 
5 Januari 1862. 

Vidare företogs rådplägning am ersättning 
for snöplogens körande och vägens tillhör-
liga unclerbrnande i övrigt vintertiden, 
varvid först överenskoms därom, att för 
innevarande vinter underhållas plogning å 
Större vägen eller från Kyrkan till TU1- 
lingsås efter samma pris nom varit gällan-
de, 

Kyrkvaktaren Nils Glad anhöll om att er-
hålla ett par skor årligen eller däremot 
svarande kontanter emedan det förut bevil-
jade anslaget 5 Rdr Rkm numera icke svara-
de mot ett par riktiga skor. 

Efter ordande både mot och med beviljades 
slutligen 10 Riksdaler Riksmynt årligen 
att av Församlingen erläggas genom socken-
jämnac4 d5 Glad själv anskaffar skoparet. 

KOPPARPANNA 

Enär någon kopparslagare erbjudit sig kö-
pa församlingen tillhöriga saltpetterpan-
na för sontant betalning Nio Rdr RikRmynt 
för hvarje skålpund koppar föredrogs nu 
efter skedd pålysning frågan därom för att 
en kvar mAtte rå yttra sin tanke. 

Efter ärendets föredragande ange anbudet 
af alla alldeles för mycket under verkliga 
värdet hvarrör enhälligt beslöts att pan-
nan må blifva osåld. 

VAPENÖVNING 
1 September 1861. 

Ekonomi Direktör Herr P.U. Nileson väckte 
fråga om någon tjänlig plats funnes i när-
heten av Ström Ur Vapenövningsläger kunde 
inrättas för Beväringsynglingar så väl 
från Ström och Frostviken som från andra 
angränsande Socknar vilka hava alltför 
lång v till Frösö läger; varå Hemmansä-
garna Mårten och Hans Zackrisson på Näset 
svarade att de vid Fäbodarna söder cm Sun-
det hade tillräckligt land tjänligt till 
vapenövningsplats och förklarade sig båda 
villiga att mot billiga villkor upplåta 
erforderlig vidd för lägerplatsen. 

Församlingens övriga ledamöter förklarade 
ock sin belåtenhet med att fA ett övnings-
läger i Närheten. 

23 Februari 1862. 

Folket besöker, 'såvitt väglag, väderlek 
och det ofta stora avståndet medgiver,,kyr. 
kan i allmänhet flitigt och nL1ler sig 
stilla mab anständigt under Gudstjänsten. 
Men så snart kungörelser begynna upuläsas, 
begiva sig de flesta ut av kyrkan. 

Hörande sedligheten inom Församlingen upp-
lystes: Dryckenskap, nattvandringar mot 
Söndagar och Måndagar, kartapel, dans, 
slagsmål, voro numera sällsynta bland dem 
som vara födda inom eocknen. Endast en del 
främmande arbetare öva fylleri och någon 
gAng slagsmål 

9 November 18634 

Angående Barnaundervisningen i Folkskolan 
yttrade Visitatcr med anledning av föregå-
ende dags examen därstädes, sin belåten-
het ned det eätt varpå denna undervisning 
meddelas. Men med anledning av Lärarens 
klagan däröver att föräldrar icke ordent-
ligt höna barnen i skolan, utan blotta-
gon vecka i sänder och med långa mellanti-
der, fann sig Visitator föranlåten allvar-
ligen lägga dem på hjärtat nyttan och nöd-
vändigheten av att ordentligt hålla bar-
nen i skolan. 

För närvarande finnas 6 småskolor i För-
eamlingen, men allmänt klagades över svå-
righeten att anskaffa dugliga lärare. An-
gående barnens sedliga förhAllande spor-
des intet klagomål. 

Omkring 3O barn bevista för närvarande fas-
ta Folkskolan. För folkskolan finnes var-
ma och bekväma rum men ej för småskolorna. 
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En god representant för en friboren Strame-bonde af urgammal stam ar Olof Olofs-
wn i tu11ing4e, f, den 26 apr51 1837. 

Olof Olofsson är en man med godt hufVud och en obändig vilja. 85Bom en fUregångs-
man inom jordbruket har hans kraft tagits i anspråk öfVerallt, där prölvad erfa-
renhet är af behofvet påkallad. 

Ett besök ; hans välskötta egendom är ar stort intresse. 
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Komminister 
MAGNUS SELBERG 

Prästvigd i Härnösand 1819, 
kapellprod. i Frostviken 
1841, utn. kortur. i Ström 
dec 1844, tilltr. 1 maj 
1846. 

Då nya kyrkan byggdes blev klockaren Velem Nilsson upp-
rörd över att altaret placeradee tätt intill korväggen, 
så att klockaren från sin bänk i koret måste gå över he-
la "höggolvet" framför altaret för att komma in i aakri-
etian. 
- Är det meningen, frågade han, att je ske sparrasers 
frammom je? 
- En klockare skall inte spatsera, han skall e, svara-
de kyrkobyggmästaren. 

Klockaren var en tid uppsyningsman vid kyrkbygget. En 
dag skulle karlarna trakteras med en sup, som sed är. 
Klockarens inbjudan fick följande formulering: 
- Ätt sam dä kom, så får dä, och ätt som dä får, så går 
däl 

Var och en har sin bestämda plats i kyrkan efter s.k. 
bänkdelning„ som bestäms på sockenstämman. När nya kyr-
kan stod färdig, blev frågan om bänkdelning aktuell och 
saken behandlades. Det föll, sig sr=l att en del av gubbar-
na i stämman hade ovanligt kraftiga näsor. Jöns Nitsson 
i Jensgiård föreslog bänkdelning efter rang. Då reser sig 
MÅrten 	Storön. 
- Ske-r-e vål fråga oi an rang, är"e fäll häst te deil 
ätt njIsg-rang å då vål'e n Karl i BregAl å du je, som 
ske sittje främmest. 

Gift med Märtha Johamma 
Horin, fr. Hallen. 

bröllopsband 
Vid bröllop skall till bru-
dens utstyrsel även höra en. 
bunt vita släta bomulls- el-
ler halvlinneband till hand-
dukar samt en bunt vardags-
band av bomull, randiga i 
rött och vitt, blått e vitt 
eller med mönster och kant-
rand. Släktingar och en del 
gäster begåvas med ett band-
par till varje "kruslott". 

Bröllopsbanden till föräld-
rar, svMrföräldrar och sys-
kon å ömse sidor skall vä-
vas i hemmet av husets kvin-
nor. Det ansas betyda turen 
banden till de närmaste är 
vävda av husets egna. 

Arbetet med övriga bröllops-
band, eon en del andra gäs-
ter skall begåvas med, över-
lämnas till en rask och 
Skicklig bandvävereka, som 
väver hand till avsalu. 

Husförhör är något som man Ger fram emot med bävan. Det 
är mer än en gubbe och gumma sam "råkat" glömma glaeögo-
nen hemma den dagen. 

Komminister KerDstedt håller husförhör i Långåsen. Lör-
venbergs-Brite bar varit ute och vädrat sig ett slag, 
och just när hon kommer in, ropar "Kerfstedten" upp ben-
ne att lama innantill ur Bibeln. Brita, som är "Juesom 
lite snar av se" ränker ut handen efter boken som bon 
lagt på spiselkransen och frågar ivrigt: 
- Ske je läsa iness, hell eke je läsa utta? De går hocke 
som hälstI 

Prästen höll en gång husförhör i Gärdnäs* Bland det när-
varande husförhörefolket var också en yngling, eobui var 
nära nog okunnig i konsten att läsa en bok. Halp far upp-
gav som orsak därtill, att en spik fastnat i pojkens hala 
och åstadkommit förödelse på röstorganen. På natten ef-
ter förhöret var byns ungdom ute och stojade och förde 
oljud* Prästen lade märke till att "analfabeten"' var med 
i skaran och hade lika göda röstresurser reol de övriga. 
PC1 morgonen träffade han fadern till ynglingen och sade: 
- Karl hade inte spik i halsen i natt! 

Prästen kunde inte tala, att getterna finge beta av de 
fÄreka årsekotten på enkronorna i skogen. En dag' då 
han åter uttalar sig i saken, säger en gubbe till honom: 
- De oar ittnb, dom väx liik bra ändål 
- Jased, säger prästen, låt någon hugga huvudet av dej 
så får du se hur bra du mAri 
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HERR POSTMÄSTARE MOLIN 

Den 15 Februari 186 inrät-
tas poststation i Ström, 

EN TJÄNSTERESA 
t.f. Komminister Johannes Kerfstedt på tjänsteresa i Vat-
tudalen. 

Lördagen den 15 ~irae begav jag mig utav i båt 4 mil till 
den öfvre delen av den 10 mil långa församlingan, på kväl-
len höll jag bibelförklaring; endagen skriftade jag och 
predikade för en så stor folkmassa från flera socknar, att 
dörrar och fönster måste uttagas ur huset. En stor del an!' 
dem hade gått och färdats ända till 12 mil under storm och 
snöyra... FÅ eftermiddagen var bröllop, och höll jag först 
tal till brudfolket, sedan p5 kvällen bibelförklaring. Mån-
dagen höll jag husförhör i 8 timmar, tisdagen pg samma sätt. 
Onsdagen höll jag bibelförklaring på morgonen, läste sedan 
med nattvardsbarnen, färdades därtÅ i båt 1 mil och höll 
på kvällen åter en bibelförklaring. 

Torsdagen höll jag husförhör i 11 timmar; fredagen for jag 
13 mil i båt under storm och oväder till en annan by, där 
jag höll husförhör i 11 timmar, sedan på natten var jag i 
sockenbud, for så till en annan by, där jag på morgonen 
var i sockenbud, kom sedan 0 eftermiddagen, visserligen 
alldeles utmattad, men underligt nog - frisk hem. Under 
hela tiden åtföljdes jag av folk från alla håll, som icke 
ens inode mig nattens vila i de kalla rummen. Jag blir 
Mången gång alldeles rådlös och kan icke mer än känna med-
lidande med dem, som färdats så långa och besvärliga vägar 
för att f5, råd och upplysning av en, som knappt lärt sig 
be~leebokstäverna av den andliga visdomen. 

En vecka i oktober 1864. 

loss 
BEFOLKNINGEN INOM LÄKAREDIsTRIKTET 7.521 PERSONER, VARAV 
300 I LAFFMAPXEN. 

Undantager man "läsarna", vilkas inbundenhet och andliga 
översitteri är allmänt käat, har befolkningen ett gott och 
fredligt lynne och tillbringar ett förnöjt liv i sin kalla 
vinkel' Deras kroppsbyggnad är stark, veklighet är okänd. 
Deras levnadssätt är enkelt och deras bröd ganska torftigt. 
Sällan ser man någon person ankommen av starks drycker. 

Det omåttliga bruket av kaffe samt ett dagligt förtärande 
av sur mjölk, 159»1‹. tgtm,lölk tillsammans med sur fisk, är 
orsak till vissa sjukdomar. 

Apotek finnes tyvärr icke, men däremot "kvacksalvare" i 
riklig mängd. 

Som inga barn. a i Folkskolan intagas förrän de kunna sta-
va och läsa rent i bok, och Bygdens rote eakna smIsko/lä-
rare, så beslöts att till en början för ett år antaga Folk-
skollärarens eon, Emanuel, till föreståndare för en liten 
barnklass i skolbyggnaden under Faderns tillsyn. Cm län 
till 515Ben skulle Bygdens byamän närmare överenskomma. 

Den blivande läraren är född 1855 och enades 11 år gammal. 

Husfäder borde söka enhälligt avstyra dame, helst det vore 
allmänt känt, att detta nöje ibland allmogens ungdom icke 
övades med tillbörlig anständighet, och gåva anledning till 
dryckenskap och andra förstörande laster, 

SIUKVARO 
Sedan Pikets ständer bevil-
jat anslag och ytterligare 
remissyttrande avgivits med-
delade Kungl. Maj:t genom 
Nådigt brev till Sundhets-
kollegiet den 9 december 
1864 beslut i deesaläkare-
frågor avseende Norra distr. 

att detsamma skulle omfatta 
Ha mardals, Ströms, Alanda 
och Frostvikens socknar, 

att stationeorten skulle 
vara Ströms kyrkoslätt, 

att den blivande läkaren 
må, mot stadgade villkor, 
åtnjuta löneförhöjningmed 
500 R:  dr, 

att vederbörande kommuner 
åtaga sig att upplåta och 
underhålla kostnadsfri 
tillräckelig bostad åt lä-
karen samt 

att kollegiet bemyndigades 
att sedan bevis om bostads-
frågans ordnande inkommit, 
läkarebefattningen till an-
eökan kungöra. 
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giihaten 

TILL PROVINSIALLÄKARE I STRÖMS DISTRIKT UTNÄMND 
DEN 29 OKTOBER 1867: 

Johan -Ludvig Christian Strandberg, född den 4 
okt. 1821 i Stigtomta församling, Södermanland. 

Som personliga drag av D:r Strandberg kan an-
tecknas, att han är en angenäm och eftersökt 
sällakapsmanniska, som sökt införa mera hyfsa-
de seder vid festligheter i orten, framförallt 
i fråga om dryckjom. Vid sedvanliga bjudningar 
under jul- och midsommartid låter han sätta 
fram ett visst kvantum dryckesvaror i förhåll-
ande till antalet gäster, och sedan meddela att 
detta skall räcka under kalaset. 

Vid jultiden har han även skolbarnsbjudningar 
och agerar då ajälv tomte. 

Folklig 
Att D:r Strandberg även är, vad man brukar kalla "folklig" samt vill bli förtrogen och 
bekant med allmogen och dess livsvillkor, är allom bekant. 

Det var vid någon familjefest vid kyrkplateen som prästen och andra "ståndspersoner" bän-
kat sig i ett särekilt rum, medan doktorn satt i ett annat bland "menigheten". Värdinnan 
eller husmodern fann sig då föranlåten att med en nigning säga: 
- Doktorn skall väl vara vänlig att icke sitta här utan taga plats hos prästen och hane 
mera lämpade sällskap! 
Härpå lär D:r S. artigt ha svarat: 
- Pränten må ha sitt sällskap, jag vill ha mitt! 

Ett par andra historier förtäljer att D:r 59 ej tgl cm någon visar sig "dryg" eller för-
mer än andra. 

En otorbonde, vilken i likhet med andra sockenbor endast haft bekantskap med aockenprä-
ten som atåndspereon och därför var ytterst nyfiken på att se hur en "doktor" såg ut och 
erfara hur han var att umgås med, gjorde vid ett tillfälle ett besök hos D:r 5. för att 
konstatera faktum, Doktorn, som naturligtvis antog att den besökande var en patient, frå-
gade som vanligt: 
- Vad fattas Er? 
Den besökande svarade då: 
- Jag är en förmögen bonde här i socknen ..9 
Längre hann han ej fortsätta, förrän D:r S. avbröt honom på sitt rättframma och koncisa 
sätt. 
- Detta kan jag ej hjälpa! Rar ej något medel häremot. Adjö! 

Samma bonde, som var av den energiska typen, sökte ånyo tillfälle att bekanta sig med 
den nykomne doktorn. Vid ett sjukbesök av denne hos en granne till bonden, sändes bud 
till doktorn att komma till bonden ifråga. Detta efterkom D:r S. och vid frarkonsetenfrå-
Rada han: 
- Var är den sjuke? 
Bonden blev förlägen men svarade: 
- Det är nog ingen sjuk, men jag tyckte att då doktorn ändå var i närheten, var det lämp-
ligt att få bjuda på något och bli närmare bekant. 
På denna invit lär D:r S. ha sagt: 
- 50 Riksdaler för besöket! 
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HANDLANDEN SUNDBERG 
Bredgård. 

IIANDLAIMIsl NILS SVENSSON 
Bredgård. 

Prhotan 
9 November 1867. 

Beslöts, efter nägon överläggning, att till Rotskollärare 
uti den så kallade Kyrkbygden antaga Bondesonen Nita !ale-
eon i Kärrnäset för innevarande läsetermin, som skall ut-
sträckas till 10 veckors undervisningstid, med lön av 2 
Rdr 50 öre per vecka samt husrum och kost under lästiden* 

(Hjalmar Ströeter). 

14 December. 

På förekommen anledning stadgades, att om någon, som är 
förpliktigad att kostglia och herbergera rotskolläraren 
vid någon lieestation utan att han för fattigdom utaf ro-
tens byamän är ~ifrån befriad, deremot tredskar, så e-
ger Skolans tillsyningsman att lega kost och husrum för 
läraren på den tredskandes bekostnad och lemna räkningen 
öfeer kosthållet till vederbörande exekutor Zrö beloppets 
uttagande. 

VINTERGRAVÅR 
En sed är den, att man på hösten tar upp s.k. vintergra-
var, dvs. gräver så och så lång sträcka som man beräknar 
skall behövas för vintern, då tjälen gör det svårt att 
gräva i den hårdfrusna marken. 

Naturligtvis gäller detta endast de s.k. allmänna gravar- 
na.. 

Vid stämman den 14 december uppdras åt kyrkvärden att hä-
danefter ombesörja vintergravarnas upptagande, och skulle 
han till betänkande av kostnaderna härför uppbära den van-
liga avgiften för varje i graven nedsatt lik. 

Tiockniji5lk 
Ett förvändt sätt att tillreda maten. 

Så. t.ex. ätes under aommaren mest s.k. tjockmjölk, vil-
ken ibland kan vara över ett haaft Ar gammal. Färskt kött 
är i allmänhet en sällsynthet; allmogen säljer helst sin 
boskap och köper i stället sill och s.k. torrfisk. Får 
slaktas visst, men köttet insaltas ej utan torkas. 

Blodbrist, som så ofta förekommer, synes härleda sig från 
den likgiltighet, varmed qvinnorma i allmänhet tyckas äg-
na sig åt fötternas vård. Huru kallt det om vintern än må 
vara, generar det ej qvinnor att esomoftast under skurning 
av rummen springa barfota till brunnen efter vatten. 

Att fattighus saknas är ganska 
och mestadels sjuka rotehjonen 
• miserabla fordon 
å miserabla åkdon forslas från 
andra. 

bedrövligt, enär de gamla 
i vilket väder som helst 

den ena gården till den 

Folkskolorna äro gemenligen illa inredda, varigenom drag 
och fuktighet härska i dem; att barnens hälsa härigenom 
lider er tydligt* 

D:r Strandbergs årsberättelse för 1869. 
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""r""'" APOTEK 
Ä!11 _EST APOTEK MED PERSONLIGT PRIVILEGIUM mj. vID ELLER 1 
NÄRMASTE GRANNSKAP KF STATIONEN FÖR PROVINSIALLÄKAREN 
STRÖMS DISTRIKT ANLÄGGAS OCH PERSONLIGT PRIVILEGIUM DARÅ I 
VANLIG ORDNING TILL ANSÖKNING KUNGÖR-A.9 i  

Privilegiet tilldelades apotekaren N.D. Rydberg. På grund av 
irbrad sjukdom kunde denne dock ej begagna sig av privilegi-
et, och detsamma kungjordes ånyo till ansökning. 

Genom Kungl. brev ev den 12 akt. 1869 tilldelas privilegiet 
apotekaren J.C. Hjortsberg. 

Denne sökte omedelbart inköpa det enda hun i eamhället aom 
lämpade sig till apotek, men då detta ej lyckadee, planerade 
Hjortsberg byggandet av ett eget hus och begärde därför på 
sockenstämma bidrag i ferm av 'len stock noll en brädan av var-
je bonde. 

Denna begäran avslås och H. ser aig nödsakad i förutnämnde 
hua hyra lokal för sitt apotek. 

Det väcker ofta främlingens förvåning, att finna välståndet hos allmogen i allmänhet så 
relativt gott i en av missväxt 5q ofta hemsökt trakt. Orsaken härtill ligger dock helt 
och hållet uti den stora hjälp man har av ladugården. Så Återfinnes t,ex, i de nedre sock-
narna enligt uppgift vid smörtiondeuppbörden, vilka man med säkerhet kan antaga ej äro 
för höga, &tminstone en ko för varannan person; i Frostviken finnes troligen 1 för varje, 
samt dessutom ett ganska betydligt antal getter och far <vilka senare även mjölkas i 
Frostviken). Då man härtill lägger att potatisodlingen sällan misslyckas och att fisksäl-
lan saknas, åtminstone i fjällbyarna, så torde man inse, att brödbrist här icke år det-
samma som hungersnöd och man ser ofta Frostvikabon lägga smör på ost och kalla det smdr-
gås. 

OLLE-SARA 
Erik mor Naaselius, f.1836, 	 Sara Persdotter, 1.1847, 
med hustru Sara Margareta 	 gift med skräddarmästare 
Niladotter, född 1841. 	 Olof Olofsson. 
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Garvare 
Johan Petter Holmberg, 
bördig frän Småland. 

PS70 	 I OSUND LUFT 
Ströms Vattudal trafikeras numera av en 
ångbät, som väl egentligen är avsedd för 
timmerbogsering men även gör turer för pas-
'murare. 

Såväl åkerbruk :kom ladugårdesköteel äro i 
stigande. 

DA numera under de sieta uren läneriet i 
dess mest krassa form nästan upphört, bar 
som vanligt en reaktion inträffat och man 
kan därför verkligen säga, att brännvins-
supandet här är i tilltagande, ehuru det i 
jämförelse med andra orter ingalunda kan 
anses omättligt. Något utskänkningsställe 
finnes icke i distriktet; endast ett par 
s.k. ölstugor i Ström. Lönnkrögeriet fro-
das dock å flerfaldiga ställen. De här i 
distriktet boende Lapparna äro dock i all-
mäflhet nyktra. 

Liköppning tillåtes aldrig av efterlevan-
de släktingar, ehuru sådant skulle vara 
ganska önskvärt i många fall där dödsorsa-
ken varit tvivelaktig. 

Sakkunnige personer anse, att, med utsikt 
till skogens framtida bestånd, åtminstone 
250.000 träd årligen kunna avyttras; det-
ta torde nog vara sant, om man blott under 
det konjunkturerna äro goda skulle kunna 
inskränka sig till detta antal. 

D:r Strandbergs årsberättelse för 1870. 

Oenygghet och osund luft är tillfinnandes 
uti många bostäder. 

Det är en sällsynthet att finna ett minder-
årigt barn, som ej lider av mjölkakorv el-
ler skabb. 

Sundhetspolisen utgöres av kommunalnämnder'. 

Sängarna äro fyllda av halm eller hö, där-
över en färskinnsfäll, en eller tv; huvud-
kuddar fyllda med hö eller fjäder samt ö-
verst en får- eller getfäll. I de flesta 
fall ligger man halvklädd, även de svårt 
sjuka* Man har byxor och mössa på. 

Belysningen inomhus utgöres av den fladd-
rande brasan eller talgljus. Endast stånds-. 
personer har stearinljus och fotogenlampa. 

Undervisningen i Folkakolan är oklanderlig 
men skollokalerna äro de sämsta man kan 
tänka. sig. Icke nog med att golven äro dra-
giga, utan vinden spelar fritt genom de 
glesa väggarna. Inga s.k. innanfönster fin-
nas och rummet uppvärmes endast genom en 
söndrig järnkamin. 

Apoteket är i gott skick. 

Med barnmorskeväsendet är det ganska illa 
ställt. 

D:r Strandbergs årsberättelse för 1871. 

GAMLA KYRKAN 
SOCKENSTÄMMAN 29 OKTOBER 1871. 

Ruinerna at den gamla kyrkan, som genom o-
varsam behandling blifvit till vanprydnad 
för den plats, der de nu stå, borde i så 
måtto bortrensas, att alla lösa stenar, 
som på platsen ligga kringströdda och de 
helt och hållet nedbrutna delarna af muren 
borde bortskaffas och platsen rensas. Den 
del al' muren, som ännu står, skulle skonas. 

Denna rensning borde verkställas af den el-
ler dem, som för ett antal år sedan genom 
köp blevo egare af ruinen eller, om de ic-
ke kunna dertill åläggas, af församlingen. 

saaa704c- aY,) 	 1/97 

propellerbA av järn, byggd av Motala Me-
kaniska Verkstad. 

Bogserar trävaror samt befordrar pereori-
och godstrafik. 
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, 
har byggts av den borgerliga 
kommunen. 

NYA 
SOCKEN 
STUGAN 

" 	0Ye _ 	 9  
_ 	 r . - 	• - 

"Den nye Kyrkovaktaren skall 
få åtnjuta fri bostad uti det 
rum, som för hans räkning kom-
mer att uppföras och inredde i 
den blifvande Sockenstugubygg-
naden". 

j 

Per Holm, kronolänsman och trävaruhandlare, är född år 
1821 å den nära Ström belägna landtegendomen Jonsgård, 
som han sedermera tog i arf efter fadern. 

Under sin uppväxttid hade hr Holm icke tillfälle att åt-
njuta skolundervisning, men besjälad af en brinnande 
håg för boklig kunskap använde han hvarje ledig stund 
till studier på egen hand ned blott tillfällig vägled-
ning emellanåt. Kom så vid 16 åre ålder såsom biträde 
till kronolänsman Nilsson i Eamnerdal och vistades här 
tills han kunde aflägga läneasmsexanen, då knappt 20 år 
gammal. Blef därpå förordnad till tjänstgöring i Frost-
viken. 

Vid två särskilda tillfällen deltog han i gränsregle-
ringen mot Norge i dessa trakter, sista gången ensam 
och på direkt uppdrag af staten - en akäligmn enkelt 
sammansatt gränskommiesion alltså, men förhgllandet är 
ett talande bevis för det stora förtroende man allmänt 
hyser till hr Holms duglighet äfven då det gäller mera 
maktpåliggande värt. 
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1872 Länsman E.A. Selbergs årsberättelse, 

Med sfseende å vederlekens och årevextens beskaffenhet under det sistförflutna året inom 
Ströms Lansmansdistrikt får jag ödmjukast afgifva följande rapport. 

Hösten inträffade ovanligt tidigt åtminstone med anEi och is de mindre vattendragen, 
hvilket sedan inträffade i September; de större sjöarna tillfrös°, s4som ovanligt, först 
i November och delar af Wattudalen och Flegiejön först i December, dä vintern egentligen 
kan anses narva tagit sin början. 

Wir tern war särdeles blid med föga snö och således i hög grad gynnsam !ör skogsafverkdng 
BOM också så väl till följd deraf sam i anseende till de höjda priserna, bedrefs i större 
skala än någonsin förut. 

W,Sren kom, enligt kvad män nu för tiden är van, ganska tidigt; många vid de större vatten-
bassinerna belägna byar hade w&randan af/slutas till den 18 Maj, något som åtminstone un-
der de sistförflutna 25 åren ej inträffat. 

Sommaren, ovanligt varm, saknade helt och hillet de härstädes vanliga kalla vindarna i-
77577711en, enär winden hela tiden want östlig; mot SOmMaken torde dock kunna anmärkas 
att nederbörden i närheten af de stora sjöarna under Juni och Juli månader war otillräck-
lig för ha. och halmvexten. 

livad de särskilda sädesslagen beträffar, torde man kunna säsom medelafkastning uppgifva: 

Råd, som obetydligt odlas,is:d skörd, 15 å 16 kornet. 
Korn, G= är hufvudsädet, Epd  skörd, 6 å 7 kornet. 
Ärter, odlas obetydligt, mod skörd, 9 å 10 kornet. 
r3TUris, som ganska obetydligt odlas, utmärkt ed skörd så väl till quantitet som qua-
litet, 
Rafra, som härstädes sällan mognar har i 	gifvit afkastning, åtminstone ärver medel- 
mattan. 

«riga föremål för odling t.ex. Rofvor, Rötter, Kål, Humla och diverse köksvexter, hafvä, 
ehuru odlingen deraf är ganska obetydlig, gifvit ovanligt god  afkast ►ing. 

Rö och ha:_,Im harva i anseende till den under sommaren rådande torkan icke på långt när 
kunnat uppnå fjolårets riklighet, men torde dock skörden å de flesta ställen kunna anta-
gas vara medelmåttig. 

Med fästadt afeeende Nerpå att korn och potatis utgöra hufvudutsädet torde skedes krets 
afkastning kunna uppskattas till, för sid: God, förflöt nedelmättig. 
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Tränebackspojkarna 
"Trånebacknpojkarnat" är vilda och hänsyns-
lösa när det gäller slagsmål, och i synner-
het kan de ej tåla Ditflyttade värmlännin-
gar. 

En värmlänning slog de ihjäl vid rågången 
mellan Trånebacken och Grälsgård. Den and-
re dräpte de på Nordgårdens ägor ovanför 
Gärde. Den tredje och sista kom i deras 
väg nedanför hemgården. Men han levde dock 
i tre veckor innan han avled av Gina ska-
dor. 

ånte Andersson är den mest muaikalieke av 
de tio syskonen på Trånebacksgården. För-
utom själva musicerandet är han också myc-
ket road av att tillverka instrument. Föl-
jande historia torde vara bevis härför. 

En dag kom en luffare till gården. Nar han 
fick syn på en gitarr som hängde på väggen, 
så ville han skryta lite med att om ~va-
rit en fiol så nog hade han kunnat spela 
en bit för dem. Ante blev glad och gick ge-
nast efter en fiol, men se, den sorten var 
för liten. En cello hämtades, och en bas-
fiol, men det blev ingen musik i alla fall. 
Det ekcello nog hellre ha varit något blås-
instrument. En flöjt och ett mässingshorn 

letades fram men inte heller dem kunde inf-
faren spela på, Neej, om de haft en orgel 
så... Jaha, sade Ante, vi har det också! 
Men då ville luffaren smita ifrån helahi-
atorien. Då sprang Ante efter honom. 
- Je har e posetiv å, kanske du vill fösa-
öjk om du kan dra dä? 

En gång kom en lapp från Frostviken för 
att övervintra i Ström* 1 fyllan och vil-
lan bjöd Ante ut hela gården i byte mot 
lappens renhjord. "Hur stor är gården", 
sporde lappen. Ante slog då ut med båda 
armarna och förklarade att det var allt 
som lappen kunde se inom synhåll, även 
Grälsgård och Jonsgård. 

Lappen tyckte det var ett gott anbud och 
gick därför med p4 bytet. Ingenting blev 
dock skrivet som kunde styrka avtalet. Men 
Ante grep sig genast an med att slakta och 
sälja renkött. Pengar flöt in och brännvin 
köptes kaggvis. Lappen och Ante gick i ett 
ständigt rus. Men när våren kom och ren-
hjorden åter drog till fjälls, så fann lap-
pen det klokast att följa efter. 
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östersunde-Posten den 29 Juni 1878. 

"Tvenne föredrag har under veckan hållits 
av hr Hjalmar Strömer, det ena om "Lifvet 
i verldnrymden% det andra om "Vårt foster-
land i dess saga och minnen, dess säng och 
språk", Vi bekänna vår oförmåga att nöjak-
tigt redogöra för båda dessa uppläsningar, 
hvilka i verklig snälltågsfart plöjde vidt 
ankring på alla vetandets områden, utan att 
hinna mer än upprada en mängd antagande och 
bevis a la Flenmarion och Figuijer, djerva 
anthiteeer och hyperbolieka. Om föreläsa-
ren saknade fotfäste "i verlderymden", !h 
gällde detta i ännu högre grad om foster-
landet i saga och sång. Här röjde sig ge-
nast en kunskapsbrist, BOM ingalunda kunde 
betätkaa med retorink svada. Även här upp-
enbarade sig den vetenskapliga dilettanten, 
lyckligtvis på ett område, där en mindre 
kritisk publik ofta nog låter sig nöja med 
en prunkande skåderätt i etället för sund 
och ordentlig föda, Hvad man emellertid in-
te kan frånkänna föreläsaren är ett förvå-
nansvärt minne, en viss talar-aplomb och 
formgiltig behandling av språket. 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
2 februari 1881. 

Vid nedstigandet från talareplatsen halsa-
dels hr Strömer med bifallstecken, elo" star-
ka och omieetydliga, att vi aldrig kunna 
erinra osa, att ett sådant erkännande från 
åhörarne kommit någon föreläsare här till 
del. Herr Strömer tag nu ordet än en gång, 
tackade för denna hyllning, hvilken han ic-
ke fattade som gällande hane peraon, utan 
som ett tecken af sympati för hans eträfvan, 
om ock åsikterna hos mången vore andra än 
hans egna. 1 varma ordalag bad han till 
sist publiken att ej svika i kampen för i-
dgernas seger öfeer de lägre intressena". 
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1074 
Årsboken Under år 1974 utgavs den sedan 1973 uppnkjutna registerdelen av 

Strömabokent  häfte nr 29, som vanligt redigerad av Lennart Trangius. 
Serien är därmed avslutad och föreningen kan med glädje konstatera 
att den slutfört att både kostnadnkrävande oob mångårigt men fram-
gångsrikt arbete. Lennart Trangiue har därför av Strömsunds kultur-
nämnd, för sitt tidskrävande arbete, erhållit kommunens kulturpris 
för år 1974. 

Föreningen har genom sin skriftkommitt6 närmare utvecklat en gammal 
idi am en fctobildbckö Kommittån har därvid tänkt sig, att årligen 
under de närmaste fyra åren utge en bilderbok och planerar att låta 
den första delen omfatta tidsepoken 1805 - 1880. Serien kommer att 
redigeras av Yngve Nilaaon, Föll, inge. 

Samlinuarfla Samlingarna har under uret utökats med endast några rå nummer, men 
föreningens förhoppning kr, att ett större antal gåvor av äldre fö-
remål tillföres samlingssnat 

I ökad omfattning borde även nntidsföremn samlas in för att för 
framtiden ankra även 70-talets levnadsförhållanden bild- och före-
målsmässigt för en kommande generation. Samtidigt bör det insamlade 
avspegla den breddning av arbetslivet er= skett under de senaste 
femtio åren. 

Hembygds- 
gardens byggnader 

Storlogen (den s.k. danslegen), framsidan av stora magasinet samt 
Paul. Olssongården har under året blivit målade i en genuin faluröd 
färgtoning. Hembygdsgården har därigenom blivit både gladare och 
prydligare och skavankerna syns nAgot mindre. 

I Paul Clseongårdens kontorsdel har nya kopplade fönster blivit in-
satta. Dragigheten med de äldre fönstren är därmed borta. Vissa för-
ändringar har i övrigt gjorts invändigt i konteriautrymmena Mo där-
igenom blivit lämpligare för sitt ändamål. 

Smedjan har etter flera skadegörelser reparerats. Bl.a. har dörren 
försetts med nytt lås av fröken Greta Näsbo, som 1959 tillsammans 
med sina syskon överlämnade smedjan som gåva till hembygdsförenin-
gen. 

Kompletterande björkar BOM ersättning för utgångna, har planterats 
en härlig majkväll av styrelsens ledamöter. 

Ett nytt tak i korrugerad plast har köpts in för utomhusarenan. 

Sexkantslogen, som under sommaren 1974 var utställningslokal för 
hemslöjdaalster, fick nytt tak av papp, vilket starkt försämrade 
föreningens finanser, 

1 samband med premiären av Beppe Wolgers film Dunderklumpen har an 
av figurerna i filmen, Jätten Jorm, en 61,5 meter hög betongfigur, 
klädd i mossa och med smågranar bevuxen, byggts upp på den öppna 
platsen vid Lagån. Vid premiären på filmen tätades stora logen 
för invigningsfestligheterna, och är nu betydligt dragfriare än ti-
digare. 

Delar av gärdsgården har rivits eller ramlat ner och styrelsen sen-
lades på Jens brjebos marker under några majkvällar in gärdsgårds-
störar för en ny hage. Tyvärr måste det fortsatta arbetet uppskju-
tas till 1975 då någon kunnig uppeättare ej fanns till hands. 
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Seden den 1 januari 1974 har föreningen fått en medhjälpare på hel-
tid, fru Sunnan Aep-Nilseon, Nyhaten, Eavenäg. Det dagliga arbetet 
bar därigenom kunnat skötas båda rationellt och snabbt och allmän-
hetens stora intresse för hembygdsgärden och äldre föremål harbätt-
re kunnat tillgodoses. Yru Alp-F lerson har kunnat hålla föreningens 
kontor öppet dagligen måndag - fredag under hela året. 

1 samband med den stora utställningen nand du välsignaden exrange-
rade föreningen en lokal utställning av text och bilder om arbetar-
miljöer, yrken och olika verksamheter, en utställning enan väckte 
stor uppmärksaMhet. Det nyväckta intresset för gamla fotografier 
har därefter kunnat bibehållas genom återkommande byten av fotobil-
der i bibliotekets lokaler i Strömand. 

Föreningen anordnade sitt Tremöte den 16 maj varvid, efter årsmötes-
förhandlingarna, en sällsynt vacker solnedgång kunde avnjutas till 
tonerna av Fridas visor, romanser m.m. sjungna av Esbjörn Jacobsson 
till pianoackompanjemang av Gunnel Jacobsson. Nordjämtarna svarade 
dessutom för förnämlig allmogemueik. 

En slöjdmääsa med alster från slöjdare i hela Ströms (gamla) komnue 
anordnadee av hembygdsföreningen i samerbete med DKR och Fritids-
nämnden under tiden 29.6 - 21.7 1974, 

2n utsWOning till minne av Hjalmar Strömers födelse för 125 år se-
dan ägde dessutom, i samarbete med biblioteket, rum under tiden 
29,6 - 3,8 1974. 

Samlingarna i Storetugan visadee under samma tid, 29.6 - 3.2 1974 
dagligen mellan kl 12 - 16. 

Under hösten 1974 drev föraningen i samarbete mad NEJ tvi studie-
cirklar, Bygd i förvandling och Folklig dans, båda med god uppslut-
ning av deltagare. 

Även under 1974 har scen och dansloge varit uthyrda för s.k. Ströms-
kvällar ledda av samba arrangörer som tidigare. sammanlagt sex iscen-
framträdanden och nio dnnekvällar genomfördes. 

Dessutom har Storstugan varit uthyrd till olika föreningar vid åtta 
tillfällen (Lions, Vattudalens naturvEirdeförening, Träindustrtarbe-
tareförbundet, Sundevalls virkesmätningsföreninge företagsnämnd i  
Fritidsnämnden, Frivilliga försvareorganisationernas 2 uppvisnings-
dagar, Jämtlands Älghundklubhe utställning under 2 dagar samt kor-
porationsidrottens propagandadagar (2 dagar) i augusti). 

Danslogen har i övrigt uthyrts till enskilda arrangbrer vid 2 till-
fällen, och en auktion bar anordnats DA scenen. 

Föreningen:Hem och Samhälle har även 1974, dock enbart lördagaroch 
söndagar svarat för kaffeserveringen under turistsäsongen. Förenin-
gens tacksamhet kr stor för det arbete som här läggs ned av husmöd-
rar, ooh som inte kan nog uppskattas. 

Verksamhetsberättelsen kompletteras genom en ekonomisk redogörelse 
för år 1974 utvisande föreningens skulder och tillgänger vid årets 
slut samt den ekonomiska omfattningen under Aret. 
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Ingaende balans  konto 

Debet 

Kassa 

Stg 164 01 skattepl. 

Kredit 

253470. 	 Skuld 1 bank 	 34.458:37 

100.000:- 	 Eget kapital 	 174.795:53 
Stg 164 eikattepl.tax. 50.000:- 

ag 231 ea skattepl. 10.000:- 

Samlingar 25.000:- 

Inventarier 24.000:- 

Kruncr 	 209.253:70 	 Kronor 	209.253:70 

Vinst- 'och förlust konto 

Mealemsavg. 	 5.344:52 

Kummunalt anslag 	20.00D:- Nettounderskott av: 

Fastighetsförvaltning 	10.683: -  

Arkiv- och utställn.verks. 9.395:99 

Räntor 	 3.641:- 

23.719:99 

..reta överskott 1.624:53 

Kronor 25.344:52 Kronor  25.344:52 

UAgäende  balans  konto 

Skuld i bank 34.116:07 	 Kassa 1.962:63 

Eget kapital 176.846:56 Stg 164 ej skattepi. 100.000:- 

Stg 164 åkattepl.tax. 

ng  231 ej skattep1. 

50.000:- 

Samlingar 25.000:-- 

Inventarier 24.000:- 

Kronor 210.962:63 Kronor 210.962:63 
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STYRELSEN 
Lzumorm InTILL Ap.moTET 1975: 

Lantbrukare YAns-Erik Eepmark 
Kronokommissarie Ansar Fjällgren 
Köpman Göran Hanseon 
Köpman Karl-Erik 03CarGeon 
Yrkeslärare John Westerlund 

IyarE•T... 1.2.740rET 1975: 

Fru Bojan Holmen 
Lantbrukare Torbjörn Nilsson 
Speciallärare Arne Rosenberg 

LEDAtimin ng= Usterwr 1976: 

Fru Adr, Helander 
Slöjdlärarinnan Rebecka Ström 
Rektor Sten Sundquist 
Flåtelagare Carl-Axel Söderatröm 
Lantbrevbärare Jens Briebo 

=ME= INTTLL lilkShOre 1976; 

Bokhållare Einar Salm, 
Fastighetsskötare Oscar Wallin 

ORDFÖRANDE FÖR 198: 

Rektor Ston Sundquist 

REVISORER FÖR ÅR 1974: 

Yrkeslärare Kurt B1oingren 
HemmAg Svante Svensson 
Adjunkt Willy Krogstad, spill. 

BYOMBUD FÖR ALAPAS SOCKEN; 

Folkskollärare Birger Ullberg 

vArrzewurge new, hage w-Eni 1975: 

Köpman Karl-Erik Oscarsson 
Speciallärare Arne Posenberg 
Köpman Börje Sandström (sammankallande) 

REDERSLEDWIDTER r 

Skoldirektör Stig Landar 
f. Rektor Alfred Matteeson 
f. Vävlärarinnao Karin 'Nilsson 
Köpman Gunnar Simonsson 



MEDLEMMAR: Per den 31 dec 1974 hade 207 medlemmar betalt 
åreavgift, varav 38 st erlagt avgift för stän-
digt medlemskap. 
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